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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Készült: A 2015. április 23-án 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 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. Szilasy László képviselő úr jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv
hitelesítőknek felkérem Vátkainé Boda Ildikó és Szabó Tamás képviselő-testületi tagokat,
amennyiben a képviselő-testületnek nincs ellenvetése. A kiküldött napirendben két módosítást
javaslok. Tizenharmadik napirendi pontnak javaslom felvenni a polgármester illetményével,
költségtérítésével, az alpolgármester tiszteletdíjával és költségtérítésével kapcsolatos
döntéshozatalt. Ezáltal minden napirendi pont egy számmal tolódik. A huszonegyedik napirendi
pontnak javaslom felvenni a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0036 kódszámon „Fotovoltaikus rendszerek
kialakítása Perkáta Nagyközség Önkormányzat intézményein” című pályázattal kapcsolatos
döntéshozatalt. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy egyéb napirendi pont felvételére vagy
napirend módosításra van-e javaslat? Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a módosított
napirendet. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
34/2015. (IV. 23.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a napirend módosítását az
alábbiak szerint.
1. Rendőrségi beszámoló
2. Polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről
3. Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megállapításáról
szóló rendelet módosítása
4. Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
rendelettervezet megtárgyalása
5. Az avar és kerti hulladék égetéséről szóló rendelettervezet megtárgyalása
6. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelettervezet megtárgyalása
7. A települési képviselők költségtérítéséről és tiszteletdíjáról szóló rendelettervezet
megtárgyalása
8. A helyi adókról szóló rendelettervezet megtárgyalása
9. A talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló rendelettervezet
megtárgyalása
10. Az állattartásról szóló rendelettervezet megtárgyalása
11. „A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról” szóló
12/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
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12. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti,
kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról
szóló rendelettervezet megtárgyalása
13. A polgármester illetményével, költségtérítésével, az alpolgármester tiszteletdíjával és
költségtérítésével kapcsolatos döntéshozatal
14. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről
15. Előterjesztés a Perkátai Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt feladatairól
16. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves
költségelszámolással kapcsolatos döntéshozatal
17. Óvodai beíratást megelőző hirdetmény közzétételével kapcsolatos döntéshozatal
18. Ivóvíz és szennyvíz víziközmű rendszer vagyonértékelésével kapcsolatos
döntéshozatal
19. Perkáta Nagyközség Önkormányzata és a Dunaújvárosi Vízi Társulat között kötendő
üzemeltetési szerződés megtárgyalása
20. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodása módosításának megtárgyalása
21. A KEOP-4.10.0/N/14-2014-0036 kódszámon „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása
Perkáta Nagyközség Önkormányzat intézményein” című pályázattal kapcsolatos
döntéshozatal
22. Kínai-magyar kulturális turisztikai központ létrehozása a perkátai Győry-kastélyban
címmel benyújtott pályázattal kapcsolatos döntéshozatalok
23. Bejelentések
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2015. április 23.
I. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Első napirendi pont a rendőrségi beszámoló. Köszöntöm az Adonyi Rendőrőrs parancsnokát dr.
Mák Attila r. alezredes urat, Cséza László körzeti megbízottat és a Perkátai Polgárőr Közhasznú
Egyesület vezetőjét, Horváth Istvánt. Átadom a szót Alezredes Úrnak, amennyiben a beszámolót ki
kívánja egészíteni.
Dr. Mák Attila r. alezredes
Először köszönetet szeretnék mondani az önkormányzatnak, a polgárőrségnek és megköszönöm
mindenkinek a munkáját, aki segítette a körzeti megbízottak és a rendőrőrs munkáját. Két dolgot
emelnék ki a beszámolóból, egy negatív és egy pozitív folyamatot. A pozitív folyamat a vagyon
elleni bűncselekmények jelentős visszaszorítását mutatja. Ezen belül markánsan csökkent a lakás
betörések száma, az egyéb lopások száma, ami nagyon jó a lakosság szubjektív biztonság érzetét
tekintve. Ez nem jött volna létre, ha a polgárőrséggel nem tudunk ennyire jól együttműködni. A
negatív folyamat, amit ki szeretnék emelni, az Adonyi Rendőrőrssel kapcsolatos. A közlekedési
bűncselekmények száma markáns emelkedése egyenlőre Perkátát nem érinti. A 2015. év arról is fog
szólni, hogy a közutakon megerősítjük az ellenőrző tevékenységünket, amely remélhetőleg a
balesetek visszaszorítását fogja eredményezni. Nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni az ittas vezetők
kiszűrésére. Várom a képviselő-testület tagjainak a kérdéseit.
Somogyi Balázs polgármester
Mi is köszönjük azt a munkát, amelyet végez az Adonyi Rendőrőrs. Perkáta intézményeinek, civil
szervezeteinek is jó a kapcsolata a helyi rendőrökkel. Az önkormányzat az elmúlt években
alkalmazott egy olyan kollegát, aki település őrként tudja segíteni a rendőrök, polgárőrök munkáját.
Az önkormányzat célja olyan lehetőségek megragadása, amelyek a közbiztonságot segítik. Ez a
rendőrség melletti olyan intézmények felállítását jelenti, amelyek a közbiztonságban tudnak pozitív
hatást elérni. Ezek közül egyik a mezőőrség, illetve távlati célként van jelen a közterület felügyelet
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megvalósítása. Amennyiben az önkormányzat felé kérése van a rendőrségnek, azt továbbra is
teljesítjük. Már többször szóba került az az igény, hogy helyi rendőröket tudna-e támogatni az
önkormányzat, hogy akár az önkormányzat területén lévő gépjárműszolgálatot tudja segíteni vagy
pedig a kollégák túlórájába tudna besegíteni. Erre nyitottak vagyunk, ebbe az irányba szeretnénk
elmozdulni. Tudom, hogy több településen működik ilyen.
Dr. Mák Attila r. alezredes
A mezőőrség kifogástalanul működik Pusztaszabolcson, gyakorlatilag megszűnt a vadorzás, a
terménylopás. Megszűnni soha nem fog ez a negatív cselekmény, de elértük azt, hogy más területre
mennek azok az emberek, akik például vadat akarnak elejteni. Örülnék, ha a mezőőrség Perkátán is
elindulna. A túlóra, gépkocsi hozzájárulás úgy működik, hogy az önkormányzat megállapodást köt
a főkapitánysággal és a megállapodásban célzottan lehet pénzösszeget juttatni a főkapitányság
részére, hogy azt mire használják fel. Ha ilyen irányú igény van, akkor ebben tudok segíteni.
Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom
elfogadásra Perkáta Nagyközség közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2014-ben
tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót. Aki ezzel egyetért,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
35/2015. (IV. 23.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Perkáta Nagyközség
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2014-ben tett intézkedésekről és az
azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2015. április 23.
II. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Második napirendi pont polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről. A Pénzügyi Bizottság
elnökét kérdezem, hogy minden napirendi pont előtt kívánja jelezni a bizottság ülésén elhangzott
esetleges módosításokat vagy egységesen mondja el a meghozott döntéseket.
Kovács Ferenc képviselő
Egységesen kívánom elmondani. A kiküldött napirendi pontokat tárgyalta a Pénzügyi Bizottság és
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Somogyi Balázs polgármester
2015. február 12-én hosszú, méltósággal viselt súlyos betegség után elhunyt Laurent Parent, SaintMaximin alpolgármestere. Perkáta Nagyközség Önkormányzata nevében írásban részvétünket
nyilvánítottuk Saint-Maximin polgármesterének és rajta keresztül Laurent családjának. Laurent
Parent nemcsak Saint-Maximin életében játszott fontos szerepet, vállalt fontos és nehéz feladatokat,
hanem itt Magyarországon, a testvértelepülés Perkáta életére is pozitív hatással volt, ahol nagyon
sok barátja, tisztelője nevében nyilvánítottunk részvétet. Nem csak munkájával, barátságos
jellemével vívott ki tiszteletet mindenkiben, hanem a betegsége méltó viselésében is. Fájó szívvel,
de nagyon jó élményekkel emlékezünk Laurent PARENT alpolgármester Úrra, Perkáta barátjára.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a rendkívüli képviselő-testületi ülésén
néma felállással adózott Laurent Parent Alpolgármester Úr emlékének. Február 19-én az életének
61. évében elhunyt Laurent Parent, Saint-Maximin-i Alpolgármester Úr temetési szertartásán
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Perkátát négy fő képviselte: Szabó József, Laurent barátja, perkátai fogadópartnere, Radeczki
György volt polgármester, Saint-Maximin díszpolgára, Ébl István Saint-Maximin díszpolgára és
polgármesterként jómagam.
2015. február 13-tól 15-ig hivatalos testvértelepülési látogatásra érkezett Perkátára Kisbács
képviselő-testülete Florin Muresan polgármester Úr és Deák Ferenc alpolgármester Úr vezetésével.
A látogatáson a kisbácsi vendégek meglátogattak több perkátai intézményt, a következő időszak
programjairól is tárgyalást folytattunk, találkoztak a Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület tagságával is.
A február 13-i vacsorán a Fejér megye és Kolozs megye közötti kapcsolat okán dr. Molnár
Krisztián a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke is részt vett.
2015. február 14-én jótékonysági rendezvényt szervezett a Faluházban az Óvodai Szülői Szervezet.
2015. február 16-án Budapesten a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetsége már harmadik
éve a holdújév alkalmából nagyszabású előadást szervezett, idén február 16-án, amely
rendezvényen Perkátát jómagam képviseltem. A Duna-palotába szervezett programra a Sanghaji
Kulturális Művészeti Társulatot hívták meg, amely előtte már két sikeres vidéki fellépésen volt túl
Magyarországon. A vendégeket a társulat elnöke köszöntötte, majd Xiao Qian nagykövet Úr
mondta el a jókívánságait az újév alkalmából, illetve a kormányzatot képviselő dr. Hoppál Péter
kultúráért felelős államtitkár köszöntötte a kínai művészeket. Az est folyamán a kínai kultúra
számos műfaját láthattuk a könnyűzenétől a kortárs táncig, a népzenétől az operáig, illetve az artista
művészektől a kínai nemzetiségi táncokig.
2015. február 19-én az energetikai pályázat helyi ellenőrzése zajlott a nap folyamán, amelyen a
projekt megvalósításának lezárását állapították meg. Perkáta Nagyközség Önkormányzatát Bogó
Anikó alpolgármester képviselte.
2015. február 24-én Perkáta Nagyközség Önkormányzata két rendkívüli ülést is tartott. Mindkettő
az önkormányzat által a Győry kastély turisztikai hasznosításához kapcsolódó tartaléklistás
pályázathoz kapcsolódott. A legutóbbi testületi ülésen a testület a remélhetőleg eredményes
pályázat lehetséges közbeszerzési kiírásaihoz kapcsolódó közbeszerzési szakértő kiválasztásáról
hozott döntést. A február 24-i délelőtti ülésen pedig határozott, hogy turisztikai pályázat kapcsán
közbeszerzést kíván kiírni a kiviteli tervek elkészítésére, illetve kiválasztotta a kiíráshoz kapcsolódó
Bíráló Bizottságot dr. Lakos László jegyző, Kovács Melinda gazdasági vezető, Kis József
faluüzemeltetési vezető és Kollmann Örs közbeszerzési tanácsadó tagságával. A február 24-i
délutáni testületi ülésen pedig döntött a képviselő-testület a kiviteli tervek elkészítésére és tervezői
művezetői feladatok ellátására szóló feltételes közbeszerzési kiírás felhívásának és egyéb
dokumentumainak elfogadásáról.
2015. február 27-én Perkátán tartotta 2015. évi nyílt napját a perkátai volt malomépületben üzemet
fenntartó Bio-Nat Kft. A program a Faluházban kezdődött 10 órakor Justus Lilla (az alapító Justus
Gyula lánya) Ügyvezető Asszony megnyitó beszédével. Ezt követően Dr. Tóth Szilárd a Debreceni
Egyetem docense tartott előadást a Bio-Nat Kft. Mikro-Vitál baktériumtrágyájának használatával
kapcsolatos kutatások eredményeiről. A kutatói előadás mellett három termelői tapasztalatokról
szóló beszámolót is meghallgattak a vendégek. Az előadások után üzemlátogatással zárult a
szakmai program.
2015. március 1-jén a Perkátai Római Katolikus Plébánia Egyházközsége képviselő-testületi
választást tartott a vasárnapi szentmise után, amely után az 5 évre megválasztott képviselők
Pünkösdkor kerülnek beiktatásra.
2015. március 2-án ebösszeírás kezdődött Perkátán, amelynek keretében a Perkátai Hírekben és a
perkata.hu portálon jelentettük meg a bejelentési adatlapot. Köszönjük az adatokat szolgáló perkátai
polgárok segítségét. A közeljövőben az összeírást a Polgármesteri Hivatal és a Faluüzemeltetés
munkatársai még próbálják bővíteni.
2015. március 5-én 16 órai kezdettel katasztrófavédelmi oktatáson vettek részt a Perkáta
Nagyközség Önkormányzata által fenntartott intézmények dolgozói, illetve a polgári védelmi
rendszerbe beosztott perkátai polgárok. Az előadásra a Faluházban került sor, Lóki Richárd tűzoltó
őrnagy tolmácsolásában. Az oktatás megtartása évente kötelező, az esetleges katasztrófák
megelőzése, kezelése miatt. A Faluházban jelen voltak a perkátai képviselő-testület tagjai, a
Perkátai ÁMK, a Perkátai Szociális Központ munkatársai, az egészségügyi szolgáltatók képviselői,
a Perkátai Polgárőrség tagjai, illetve a perkátai vállalkozások képviselői.
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2015. március 6-án sajtótájékoztatót tartott L. Simon László miniszterhelyettes, a Miniszterelnökség
parlamenti államtitkára, Dr. Galambos Dénes, Fejér megye 4. számú választókörzet parlamenti
képviselője és Somogyi Balázs, Perkáta Nagyközség Polgármestere a ”Kínai-magyar Kulturális
Turisztikai Központ létrehozása a perkátai Győry kastélyban” című, KDOP-2.1.1/B-12-2012-0012
jelű nyertes pályázatról Perkátán a Győry kastély előtt. A perkátai Győry kastély
felújítására 344 901 459 forint összegű támogatást nyert el Perkáta Nagyközség Önkormányzata.
Nemzeti ünnepünk alkalmából 2015. március 13-án délelőtt az óvoda falain belül már a legifjabbak
megtartották kis ünnepségüket. Ezzel egy időben Perkáta Nagyközség Önkormányzata és a Perkátai
Roma Nemzetiségi Önkormányzat az 1848. március 15-i forradalom és 1848-1849-es
szabadságharc emlékét megörökítő nemzeti ünnepünk első programjaként megkoszorúzta a
Szabadság téren található Petőfi-szobrot. „Perkáta Nagyközség Önkormányzata intézményeinek
épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című pályázat
sikeres zárása alkalmából megrendezett ünnepségen beszédet mondott Dr. Galambos Dénes
országgyűlési képviselő úr, Somogyi Balázs polgármester úr és Szilasy László igazgató úr. Az
ünnepi beszédek elhangzása után a negyedik osztályosok műsora, tánccal, verssel és énekkel
színesítve idézte a forradalom kitörésének hangulatát. Megköszönjük a munkájukat a fellépő
diákoknak, Billig Editnek és a felkészítő pedagógusoknak: Gergely Ágnes, László Andrea,
Vátkainé Boda Ildikó tanárnőknek és Horváth Dórának, valamint a technikusoknak és a
faluüzemeltetés dolgozóinak a helyszín kialakításáért. Az ünnepség zárásaként koszorút helyeztek
el a civil szervezetek és az intézmények képviselői Kossuth Lajos szobránál. A következő
szervezetek helyeztek el koszorút. Dr. Galambos Dénes körzetünk országgyűlési képviselője
és Somogyi Balázs polgármester. Perkáta intézményeinek nevében a Perkátai Hunyadi Mátyás
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola részéről Tóth Géza tankerületi igazgató, Hegedűs
Gabriella és Horváthné Horgos Judit igazgató helyettesek, a Perkátai Általános Művelődési
Központ részéről Bogó Anikó igazgató és Kovács Tiborné óvodavezető, Perkáta Nagyközség
Önkormányzata nevében Vátkainé Boda Ildikó képviselő és Somogyi Balázs polgármester, a
Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről Dankó Lajos és Patai Sándor képviselők. A
civil szervezetek részéről a Perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre nevében Dr. Nagy Andrásné és
Berkesi Jánosné, a Perkátai Régiség Gyűjtő Egyesület nevében Ujfalusi Pál és Kis József, a
Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület nevében Siba Árpádné és Szanyi Imre, a Függetlenek Perkátáért
Egyesület nevében Szalai Anikó és Mosonyi György, a Perkátai Római Katolikus Egyházközség
nevében Pámer Ottó, Toldi Róza Hajnal és Pavlicsek Zsolt, az Óvodai Szülői Munkaközösség
nevében Gergely Ágnes és Siposné Nagy Krisztina, az Iskolai Szülői Munkaközösség nevében
Csányi Mónika és Veres Bernadett, a Polgári Összefogás Perkátáért Egyesület nevében Dózsa
György és Rajcsányi Lászlóné.
2015. március 18-án rendkívüli képviselő-testületi ülésen döntött az önkormányzat a Kínai-magyar
Kulturális Találkozóhely és Turisztikai Központ kialakítása a perkátai Győry kastélyban pályázat
kiviteli tervének elkészítésére és tervezői művezetői feladatok elvégzésére beérkezett árajánlatokról,
amelyben a Szakra Stúdió Kft. ajánlatát hirdette győztesnek. Ezen az ülésen még egy óvodai
kapacitásnövelő pályázat benyújtásáról is döntés született, illetve a kátyúzási és egyéb munkálatok
megrendeléséről is.
A Pénzügyőr Vadásztársaság március 21-én ismét megszervezte éves szemétszedését, melyhez a
már megszokott módon társult a Perkátai Polgárőrség néhány tagja is. Az idén 10. alkalommal
megszervezett takarító akció keretein belül a jelenlévők megtisztították a perkátai vadászterületet –
többek közt a Csirót, a Vitéz földet, Pulai nádast és környékét, Kisperkáta területeit. A szorgos nap
eredményeként közel 16 m3 szemetet szállítottak el, s így újra tiszta lett a nagyközség ezen része.
Az akció koordinátora, Siba Ákos elmondta, hogy több csapatra bontva végezték munkájukat, így
ennek köszönhetően még hatékonyabban tudtak dolgozni. A szemétszedés szervezői ezúton
szeretnének köszönetet mondani Perkáta Nagyközség Önkormányzatának az összegyűjtött hulladék
elhelyezési díjának átvállalásáért, a Forrás Agro Kft-nek a traktorok biztosításáért, továbbá minden
környezetbarát résztvevőnek, akik nélkül ez nem valósult volna meg.
2015. március 26-án Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete kátyúzás
megrendelésével kapcsolatban döntött. A kátyúzási előkészítő munkálatok (kivágás, tisztítás)
március végétől április közepéig tartottak. A munkálatok 10 utcát érintettek, köztük a Dózsa
György utcát, illetve a körforgalomhoz vezető bekötő utat is.
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A Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetsége meghívására részt vettem a budapesti
Kongresszusi Központban a Kína – Kelet-Közép-Európa Turisztikai Konferencián, amelynek
gálaműsorán Kínai Turisztikai Hivatal elnöke és az NGM államtitkára mondott köszöntőt.
2015. március 30-án a Kínai-magyar Kulturális Találkozóhely és Turisztikai Központ kialakítása a
perkátai Győry kastélyban pályázat kiviteli tervének elkészítésére és tervezői művezetői feladatok
elvégzésére szóló közbeszerzéssel kapcsolatban aláírásra került a szerződés a Szakra Stúdió Kft-vel
mint nyertes ajánlattevővel.
2015. április 10-én a Perkátai ÁMK József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézményegysége
József Attila születésének 110. évfordulóján Költészet napi ünnepséget szervezett.
2015. április 11-én délután a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében a Roma
Kulturális Hét alkalmából gálaműsort szervezett, amelyen helyi roma zenészek és fiatalok adtak
műsort. A délutáni műsort este bál követte.
2015. április 15-én a Kínai-magyar Kulturális Találkozóhely és Turisztikai Központ kialakítása a
perkátai Győry kastélyban projekt támogatási szerződésének aláírása történt meg a KDRFÜ
székesfehérvári irodájában.
2015. április 22-én a Dunaújvárosi Helyi Védelmi Bizottság rendes ülést tartott, amelyen
meghatározta a 2015. évi feladattervét. A következő időszak eseményei. 2015. április 24-én 90.
születésnapja alkalmából köszöntjük Kőszegi Györgyöt. 2015. április 27-től május 2-ig hivatalos
testvértelepülési látogatásra érkezik Perkátára Saint-Maximin családi csoportja 35 fővel. Az idei
évben a Majáliskor évek óta ünnepelt Testvértelepülések Világnapját különlegessé teszi francia
vendégeink jelenléte. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs,
javaslom elfogadásra a beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
36/2015. (IV. 23.) 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. április 23.
III. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Harmadik napirendi pont Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének
megállapításáról szóló rendelet módosítása. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a
képviselő-testületnek a rendelet módosítását. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2014. évi
költségvetésének megállapításáról szóló rendelet módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi rendeletet alkotja:
4/2015. (IV. 24.) képviselő-testületi rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „Perkáta Nagyközség
Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosításáról” szóló rendeletet. A rendelet a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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IV. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Negyedik napirendi pont Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló rendelettervezet megtárgyalása. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta az
előterjesztést a képviselő-testületnek. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2014. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletet. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi rendeletet alkotja:
5/2015. (IV. 24.) képviselő-testületi rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „Perkáta Nagyközség
Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról” szóló rendeletet. A rendelet a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
V. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Ötödik napirendi pont „az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről” szóló rendelettervezet
megtárgyalása. A rendelet megalkotása azért is szükséges, mert a 2015. március 5-én hatályba lépett
54/2015. (XII. 5.) BM rendelet 225. §-a értelmében a lábon álló növényzet, tarló,
növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett
hulladék szabadtéri égetése tilos. A képviselő-testületnek lehetősége van arra, hogy önkormányzati
rendelettel szabályozza a nyílttéri égetés szabályait. A rendelet megküldésre került véleményezés
céljából a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya
részére, aki kifogást nem emelt, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a rendeletet. Kérem a
képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra „az avar és
kerti hulladék égetéséről” szóló rendeletet. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi rendeletet alkotja:
6/2015. (IV. 24.) képviselő-testületi rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „az avar és kerti hulladék
nyílttéri égetéséről” szóló rendeletet. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Somogyi Balázs polgármester
A hattól tizenkettedik napirendi pontig új rendeletek megalkotásáról van szó egy ok miatt.
Dr. Lakos László jegyző
Ennek oka az, hogy a tavalyi évben született egy kúriai döntés, amely kimondta, hogy az
önkormányzati rendeletek felhatalmazó rendelkezéseinek és a feladatkört meghatározó bevezető
részeinek igazodniuk kell a hatályban lévő jogszabályokhoz. A döntés azt is kimondja, hogy az
önkormányzati rendelet bevezető rendelkezését módosítani nem lehet, tehát amennyiben azt
szeretnénk módosítani, új rendeletet kell elfogadni. Ezért kerül sor az összes hatályban lévő rendelet
felülvizsgálatára.
VI. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Hatodik napirendi pont „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló rendelettervezet
megtárgyalása. A rendeletben néhány módosításra, pontosításra is sor került a bevezető rész
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módosításán felül. Az önkormányzat korábban szabályozta azt, hogy a rendezett környezetet
feltételül lehet szabni a különböző ellátások folyósításánál. 2015. április 1-jétől erre nincs már
lehetősége az önkormányzatnak, mert az erre jogosító rendelkezés hatályon kívül helyezésre került
a szociális törvényben. A települési támogatásnál meghatározásra került, hogy a támogatás a
létfenntartást veszélyeztető élethelyzet várható időtartamára, de legfeljebb egy évre lehet
megállapítani. 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 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi rendeletet alkotja:
7/2015. (IV. 24.) képviselő-testületi rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról” szóló rendeletet. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
VII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Hetedik napirendi pont „a települési képviselők költségtérítéséről és tiszteletdíjáról” szóló
rendelettervezet megtárgyalása. A képviselő-testület a 2014. október 17-i alakuló képviselő-testületi
ülésén nem vizsgálta felül a rendeletet. A határidő elmulasztása miatt a Fejér Megyei
Kormányhivatal törvényességi felhívással élt. A rendelet arról szól, hogy Perkátán a képviselők
nem vesznek fel tiszteletdíjat. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben
nincs, javaslom elfogadásra „a települési képviselők költségtérítéséről és tiszteletdíjáról” szóló
rendeletet. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi rendeletet alkotja:
8/2015. (IV. 24.) képviselő-testületi rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a települési képviselők
költségtérítéséről és tiszteletdíjáról” szóló rendeletet. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
VIII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Nyolcadik napirendi pont „a helyi adókról” szóló rendelettervezet megtárgyalása.
Dr. Lakos László jegyző
Azon túl, hogy a jogszabályi változásoknak megfelelő bevezető rendelkezésekkel kell elfogadni a
rendeletet, kaptunk egy levelet a Fejér Megyei Kormányhivataltól, hogy a Miniszterelnökség
Államtitkára TER-1/498/3/2015. számú utasításával meghatározta a 2015. évre vonatkozóan a
fővárosi és megyei kormányhivataloknak a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével
kapcsolatos ellenőrzési munkatervét. 2015. évre vonatkozóan célterület a helyi önkormányzatok
adókat megállapító rendeleteinek vizsgálata, különös tekintettel az üdülőingatlanokkal
összefüggésben kialakított szabályokra. A rendelet tartalmazott olyan rendelkezéseket, amelyek „a
helyi adókról” szóló 1990. évi C. törvényből átvett idézetek voltak, ami „a
jogszabályszerkesztésről” szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet értelmében tilos. Ezeknek a
helyébe hivatkozó rendelkezéseket tettünk, tehát meghivatkoztunk a törvény megfelelő szakaszát,
amelyek a függelékben szó szerint elolvashatóak. Ugyanezek miatt került sor a következő napirendi
pontban szereplő rendelet felülvizsgálatára, megalkotására is.
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Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra „a
helyi adókról” szóló rendeletet. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi rendeletet alkotja:
9/2015. (IV. 24.) képviselő-testületi rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a helyi adókról” szóló
rendeletet. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
IX. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Kilencedik napirendi pont „a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról” szóló
rendelettervezet megtárgyalása. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben
nincs, javaslom elfogadásra „a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról” szóló rendeletet.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi rendeletet alkotja:
10/2015. (IV. 24.) képviselő-testületi rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a talajterhelési díjjal
kapcsolatos helyi szabályokról” szóló rendeletet. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
X. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Tízedik napirendi pont „az állattartásról” szóló rendelettervezet megtárgyalása. Kérem a képviselőtestület tagjainak a hozzászólásait.
Dr. Lakos László jegyző
A rendelet felülvizsgálatára, megalkotására a már említett jogharmonizációs okból került sor.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra „az állattartásról” szóló rendeletet. Aki
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi rendeletet alkotja:
11/2015. (IV. 24.) képviselő-testületi rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „az állattartásról” szóló
rendeletet. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
XI. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Tizenegyedik napirendi pont „a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról”
szóló 12/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosítása. A Perkátai Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás szerinti működési feltételek rögzítése
szükséges a szervezeti és működési szabályzatban. Kérem a képviselő-testület tagjainak a
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hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra „a képviselő-testület és szervei szervezeti
és működési szabályzatáról” szóló rendelet módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi rendeletet alkotja:
12/2015. (IV. 24.) képviselő-testületi rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a képviselő-testület és
szervei szervezeti és működési szabályzatáról” szóló rendelet módosítását. A rendelet a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
XII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Tizenkettedik napirendi pont „a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket
megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti
támogatásokról” szóló rendelettervezet megtárgyalása. Kérem a képviselő-testület tagjainak a
hozzászólásait.
Dr. Lakos László jegyző
A rendelet felülvizsgálatára, megalkotására szintén jogharmonizációs okból került sor, a tartalmi
része nem változott.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra „a Polgármesteri Hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról,
valamint szociális és kegyeleti támogatásokról” szóló rendeletet. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi rendeletet alkotja:
13/2015. (IV. 24.) képviselő-testületi rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a Polgármesteri
Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális és
egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról” szóló rendeletet.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
XIII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Tizenharmadik napirendi pont a polgármester illetményével, költségtérítésével, az alpolgármester
tiszteletdíjával és költségtérítésével kapcsolatos döntéshozatal.
Dr. Lakos László jegyző
A Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt, azért, mert nem megfelelő formában
fogadta el a képviselő-testület a polgármester illetményével, költségtérítésével, az alpolgármester
tiszteletdíjával és költségtérítésével kapcsolatos döntéseit. A polgármester esetében két kifogás
érkezett. Az egyik az, hogy az Mötv. határozza meg a polgármester illetményét, százalékos
arányban az államtitkári illetményhez képest. Mi így határoztuk ezt meg. Figyelmen kívül hagytuk
azonban „a közszolgálati tisztviselőkről” szóló 2011. év CXCIX. törvény rendelkezését, amely
szerint száz forintra kerekítve kell megállapítani a polgármester illetményét. A költségtérítés
megállapítása esetében az a probléma, hogy egy határozatban hoztuk meg az illetmény és
költségtérítés meghatározására vonatkozó döntést, ezt két külön határozatban kéri a kormányhivatal.
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Az eljárás menetével kapcsolatban tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy polgármester úrnak
személyes érintettsége van a kérdésben. Ezzel kapcsolatban döntenie kell a képviselő-testületnek
arról, hogy kizárja vagy nem zárja ki polgármester urat a döntéshozatali eljárásból.
Somogyi Balázs polgármester
Személyes érintettségemet kívánom bejelenteni a kérdésben. Felkérem Bogó Anikó alpolgármester
asszonyt, hogy bonyolítsa le a személyes érintettségemre vonatkozó szavazást.
Bogó Anikó képviselő
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy Somogyi Balázs polgármestert ne zárja ki a szavazásból.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
37/2015. (IV. 23.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul vette Somogyi
Balázs polgármester személyes érintettségére vonatkozó bejelentését és úgy határozott,
hogy nem zárja ki az illetményére és költségtérítésére vonatkozó döntéshozatalból.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2015. április 23.
Somogyi Balázs polgármester
A második határozati javaslat a 92/2014. (X. 17.) számú határozat hatályon kívül helyezéséről szól,
amely a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szól. Javaslom a
határozat hatályon kívül helyezését, 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:
38/2015. (IV. 23.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Somogyi
Balázs polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására vonatozó
92/2014. (X. 17.) képviselő-testületi határozatot hatályon kívül helyezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2015. április 23
Somogyi Balázs polgármester
A harmadik határozati javaslat a polgármester illetményének megállapításáról szól, amelynek
összege havi bruttó 448 700 Ft. Aki a határozati javaslatot támogatja, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
39/2015. (IV. 23.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Somogyi Balázs polgármester
havi illetményét 448 700 Ft-ban határozza meg.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2015. április 23.
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Somogyi Balázs polgármester
A negyedik határozati javaslat a polgármester költségtérítésének megállapításáról szól, amelynek
összege 67 305 Ft. Aki a határozati javaslatot támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
40/2015. (IV. 23.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Somogyi Balázs polgármester
havi költségtérítését 67 305 Ft-ban határozza meg.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2015. április 23.
Somogyi Balázs polgármester
A napirend másik fele az alpolgármesterrel kapcsolatos döntések meghozataláról szól.
Dr. Lakos László jegyző
Az alpolgármester esetében is hasonló hibák történtek. Alpolgármesterünk írásban lemondott a
tiszteletdíjáról, illetve a költségtérítéséről. Ezt a képviselő-testület tudomásul vette. Ez így nem
jogszerű, hogy előre lemond róla. Először meg kell állapítani a tiszteletdíj összegét és utána
mondhat le róla. A lemondásnak is vannak feltételei, mert a költségtérítéséről érvényesen nem
mondhat le, a költségtérítése átalány részének a felvételéről mondhat le, de nem mondhat le a
tételes költségtérítésről. Meg kell állapítani a tiszteletdíj, a költségtérítés összegét és utána, ha úgy
gondolja írásban egyoldalú nyilatkozattal lemondhat ezekről, amivel kapcsolatban a képviselőtestületnek nem kell döntést hoznia.
Bogó Anikó képviselő
Személyes érintettségemet kívánom bejelenteni a döntéssel kapcsolatban.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy ne zárja ki az alpolgármestert a tiszteletdíjára és a
költségtérítésére vonatkozó döntéshozatalból. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
41/2015. (IV. 23.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul vette Bogó Anikó
alpolgármester személyes érintettségére vonatkozó bejelentését és úgy határozott, hogy
nem zárja ki a tiszteletdíjára és költségtérítésére vonatkozó döntéshozatalból.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2015. április 23.
Somogyi Balázs polgármester
Szükséges a tiszteletdíj és költségtérítés megállapításáról szóló korábbi határozatok hatályon kívül
helyezése. Javaslom a 93/2014. (X. 17.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül
helyezését. 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:
42/2015. (IV. 23.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Bogó
Anikó alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására vonatkozó
93/2014. (X. 17.) számú képviselő-testületi határozatot hatályon kívül helyezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2015. április 23.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom a 114/2014. (XI. 27.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezését. 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:
43/2015. (IV. 23.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Bogó
Anikó alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására vonatkozó
114/2014. (XI. 27.) számú képviselő-testületi határozatot hatályon kívül helyezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2015. április 23.
Somogyi Balázs polgármester
A negyedik határozati javaslat a tiszteletdíj összegének megállapítására vonatkozik. A társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület 70-90 % közötti összegben határozza
meg. A határozati javaslat alapján az alpolgármester havi tiszteletdíja bruttó 400 000 Ft. 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:
44/2015. (IV. 23.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Bogó Anikó alpolgármester
havi tiszteletdíját 400 000 Ft-ban határozza meg.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2015. április 23.
Somogyi Balázs polgármester
Az ötödik határozati javaslat a költségtérítés összegének megállapítására vonatkozik. A határozati
javaslat alapján az alpolgármester havi költségtérítése 60 000 Ft. 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:
45/2015. (IV. 23.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Bogó Anikó alpolgármester
havi átalány költségtérítését 60 000 Ft-ban határozza meg.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
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Határidő: 2015. április 23.
Bogó Anikó képviselő
Ahogy korábban lemondtam a tiszteletdíjamról, költségtérítésemről, most is írásban le fogok
mondani.
XIV. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Tizennegyedik napirendi pont beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről. A
beszámolót a Polgármesteri Hivatal vezetője, dr. Lakos László Jegyző Úr készítette. Kérem a
képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a
beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
46/2015. (IV. 23.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Polgármesteri Hivatal
2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2015. április 23.
XV. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Tizenötödik napirendi pont előterjesztés a Perkátai Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt
feladatairól. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom
elfogadásra a beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
47/2015. (IV. 23.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Perkátai Polgármesteri
Hivatal 2015. évi kiemelt feladatairól szóló beszámolót. A beszámoló a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2015. április 23.
XVI. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Tizenhatodik napirendi pont a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves
költségelszámolással kapcsolatos döntéshozatal. „A vízgazdálkodásról” szóló 1995. évi LVII.
törvény 44/H. §-a értelmében a közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente
részletes költségelszámolást készíteni, és azt a tárgyévet követő év március 31-ig a települési
önkormányzatnak benyújtani. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben
nincs, javaslom elfogadásra a közszolgáltató által készített éves költségelszámolást. 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:
48/2015. (IV. 23.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben
a közszolgáltató által készített éves költségelszámolást. A költségelszámolás a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2015. április 23.
XVII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Tizenhetedik napirendi pont óvodai beíratást megelőző hirdetmény közzétételével kapcsolatos
döntéshozatal. A beíratást megelőzően intézményvezető asszony bejelentette az óvodai beíratást, de
azóta képviselő-testületi ülés nem volt, ezért a képviselő-testület nem tudta tárgyalni a témát. Az
óvodai beiratkozás időpontja a Polgármesteri Hivatal és a település hirdetőtábláin szabályosan
kihirdetésre került. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Bogó Anikó képviselő
A három nap alatt harmincnégy gyermeket írattak be az óvodába.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, 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:
49/2015. (IV. 23.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda intézményében
a 2015/2016-os nevelési évre az óvodai beíratás időpontját 2015. április 15-i, 2015. április 16i és 2015. április 17-i időpontban határozta meg. A képviselő-testület az óvodai beiratkozás
idejéről szóló hirdetményt a határozat mellékletében szereplő tartalommal fogadja el.
Az óvodai felvételi kérelmeket az óvodavezetőnél kell benyújtani, aki a felvételi átvételi
kérelem elbírálásáról legkésőbb 2015. május 30-ig értesíti a szülőket.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2015. április 23.
Hirdetmény óvodai beíratásról
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete értesíti azokat a szülőket,
akiknek gyermeke a harmadik életévét 2015. augusztus 31-ig betölti, valamint a
2015/2016. nevelési év során betölti a 3. életévét, hogy a fenntartásában működő
Szivárvány Óvoda
a 2015/2016. nevelési évre az óvodai beíratás időpontja
2015. április 15-e, 2015. április 16-a és 2015. április 17-e
A beíratás helye: Szivárvány Óvoda 2431 Perkáta, Bocskai István utca 2.
Az óvoda felvételi körzete Perkáta Nagyközség közigazgatási területe.
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A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
1) a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
2) a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
3) a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló
hatósági igazolvány,
4) a gyermek társadalombiztosítási azonosító jelét tartalmazó hatósági bizonyítvány (TAJ
kártya).
Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2015. május 30-ig írásban
megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.
A szülő a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel
fordulhat a jegyzőhöz. A kérelmet írásban, az óvodavezetőnél kell benyújtani. A jegyző
a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy
megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.
Perkáta, 2015. április
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
XVIII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Tizennyolcadik napirendi pont ivóvíz és szennyvíz víziközmű rendszer vagyonértékelésével
kapcsolatos döntéshozatal. „A víziközmű-szolgáltatásról” szóló 2011. évi CCIX. törvény
értelmében 2015. december 31-ig minden víziközmű rendszerre a víziközművek tulajdonosainak el
kell készíttetnie a vagyonértékeléseket. A Fejérvíz Zrt. egy tervezett költséget javasolt az
önkormányzat számára. Az I/50 Perkáta község ivóvízszolgáltató rendszer-V nevű 11-19354-1-00100-10 kódú víziközmű rendszer esetében 2 100 000 Ft – 3 300 000 Ft + áfa összeget, az I/88.
Szabadegyháza és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV nevű 21-13259-1-003-00-06 kódú
víziközmű rendszer esetében 5 400 000 Ft – 8 400 000 Ft + áfa összeget. Sárosd Önkormányzata
jelezte számunkra, hogy egy másik cégtől is kértek árajánlatot, amely ezt a vagyonértékelést
elvégzi. Perkáta, Sárosd és Szabadegyháza a saját ivóvízközmű rendszerének vagyonértékelésére, a
Perkáta, Sárosd, Szabadegyháza közös tulajdonában lévő szennyvízközmű rendszer
vagyonértékelésére kért árajánlatot a Karanta Audit Könyvszakértő, Adó-, és Racionalizálási
Tanácsadó Zrt-től. A Fejérvíz Zrt-nek jelezni kell, hogy az általuk megjelölt összegért készíttetjük-e
el a vagyonértékeléseket, vagy saját hatáskörben bonyolítjuk le. Javaslom a képviselő-testületnek,
hogy ne a Fejérvíz Zrt. által ajánlott összegért vegyük igénybe ezt a szolgáltatást, hanem a Karanta
Audit Zrt-től rendeljük meg. Perkáta Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő ivóvízközmű
rendszer vagyonértékelését 850 000 Ft + áfa összegben. A három település közös tulajdonában lévő
szennyvízközmű rendszer vagyonértékelése 2 000 000 Ft + áfa összegbe kerülne, amely megoszlik
a három település között. Perkáta esetében a szennyvízközmű rendszer vagyonértékelése 850 000 Ft
+ áfa összeg lenne, azzal a feltétellel rendelnénk meg a szolgáltatást, hogy ez csak akkor lép
érvénybe, ha látjuk a másik két település határozatát a megrendelésről. Kérem a képviselő-testület
tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom Perkáta Nagyközség Önkormányzata
tulajdonában lévő ivóvízközmű rendszer vagyonértékelésének, valamint a hozzá kapcsolódó tételes
vagyonleltár és pótlási terv elkészítésének megrendelését a Karanta Audit Zrt-től 850 000 Ft + áfa
összegben. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

17

A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
50/2015. (IV. 23.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Perkáta
Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő ivóvízközmű rendszer vagyonértékelésének,
valamint a hozzá kapcsolódó tételes vagyonleltár és pótlási terv elkészíttetésével a Karanta
Audit Könyvszakértő, Adó-, és Racionalizálási Tanácsadó Zrt-t bízza meg 850 000 Ft + áfa
összegben a K337 Szolgáltatások kiadási előirányzat sor terhére. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2015. április 23.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom a Perkáta-Sárosd-Szabadegyháza Községek Önkormányzatainak közös tulajdonában lévő
szennyvízközmű rendszer vagyonértékelésének, valamint a hozzá kapcsolódó tételes vagyonleltár
és pótlási terv elkészítésének megrendelését a Karanta Audit Zrt-től 850 000 Ft + áfa összegben.
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:
51/2015. (IV. 23.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a PerkátaSárosd-Szabadegyháza Községek Önkormányzatainak közös tulajdonában lévő
szennyvízközmű rendszer vagyonértékelésének, valamint a hozzá kapcsolódó tételes
vagyonleltár és pótlási terv elkészíttetésével a Karanta Audit Könyvszakértő, Adó-, és
Racionalizálási Tanácsadó Zrt-t bízza meg 850 000 Ft + áfa összegben a K337 Szolgáltatások
kiadási előirányzat sor terhére. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására. Az aláírásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha Sárosd és Szabadegyháza
Önkormányzata is meghozta a megrendeléshez szükséges döntést.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2015. április 23.
Somogyi Balázs polgármester
A Fejérvíz Zrt. megkereste önkormányzatunkat azzal, hogy a szabadegyházai szennyvíztisztító
telepen az iszapvíztelenítő szivattyú meghibásodott. A Grundfos árajánlata a szennyvíz szivattyú
beszerzésére és beüzemlésére 195 922 Ft + áfa. Az összeg megoszlana a három település között.
Szabadegyházának 43 103 Ft + áfa, Sárosd, 70 532 Ft + áfa, Perkáta 82 287 Ft + áfa összeget kell
fizetnie.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
52/2015. (IV. 23.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Szabadegyháza szennyvíztisztító telep meghibásodott iszapvíztelenítő szivattyújának
pótlására és beüzemelésére 82 287 Ft + áfa összeget biztosít a K337 Szolgáltatások kiadási
előirányzat sor terhére.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2015. április 23.
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XIX. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Tizenkilencedik napirendi pont Perkáta Nagyközség Önkormányzata és a Dunaújvárosi Vízi
Társulat között kötendő üzemeltetési szerződés megtárgyalása.
A szerződés tárgya az
önkormányzat tulajdonában lévő művek üzemeltetése, karbantartása, azaz a közcélú
vízgazdálkodási feladatok ellátása. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra az 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:
53/2015. (IV. 23.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Perkáta Nagyközség
Önkormányzata és a Dunaújvárosi Vízi Társulat között kötendő, a közcélú vízgazdálkodási
feladatok ellátására vonatkozó üzemeltetési szerződést. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szerződés aláírására. Az üzemeltetési szerződés a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2015. április 23.
XX. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Huszadik napirendi pont a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási
Megállapodása
módosításának
megtárgyalása.
A
Közép-Duna
Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa legutóbb 2014. június 30-án
tárgyalta a Társulási Megállapodás módosításának szükségességét. Közel 170 önkormányzat tagja a
hulladékgazdálkodási társulásnak, nagyrészt fejér megyei önkormányzatok. Kérem a képviselőtestület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását. 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:
54/2015. (IV. 23.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
I.
1. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó
felsorolásból törlésre kerül a Martonvásár térség megnevezés alatt szereplő Felcsút
község Önkormányzata, a Várpalota térség megnevezés alatt szereplő Várpalota város
Önkormányzata, valamint a Várpalota térség megnevezés.
2.A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó
felsorolás Dömsöd térség megnevezés alatt az alábbi önkormányzatokkal egészül ki:
Ócsa Város Önkormányzata 2364 Ócsa Bajcsy Zs. u .2. képv.: Bukodi Károly
polgármester, Taksony Nagyközség Önkormányzata 2335 Taksony Fő út 85. képv.:
Kreisz László polgármester
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3.A Társulási Megállapodás IV/3. pontja első bekezdésében szereplő 90.§ (5)
bekezdésére hivatkozás hatályát veszti.
4. A Társulási Megállapodás V. rész V/1. a) pont első bekezdésének második
mondatából törlésre kerül a „ , melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz „ szövegrész.
5. A Társulási Megállapodás teljes szövegében az elnökhelyettes és elnökhelyettesek
megnevezések helyébe alelnök és alelnökök megnevezés lép.
6. A Társulási Megállapodás VII/1.1. o) pontja a következők szerint módosul:
Projekt Iroda létrehozása, a Projekt Iroda vezetője, gazdasági vezetője felett a kiemelt
munkáltatói jogok (kinevezés, felmentés, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi
büntetés kiszabása) gyakorlása
7. A Társulási Megállapodás VII/1.2.pontja nyolcadik bekezdés negyedik kis
bekezdésének első mondata a következők szerint módosul:
A VII/1.1./ a., c., d., e., f., g., h., m. o. pontokban foglalt esetekben a Társulási
Tanácsban résztvevő tagok minősített többséggel hozott határozata szükséges.
8. A Társulási Megállapodás VII/1.3. o) pontja a következők szerint módosul:
a Projekt Iroda vezetője és gazdasági vezetője tekintetében az egyéb munkáltatói jogok
gyakorlása.
9. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pontja harmadik bekezdésének második mondata
következők szerint módosul:
A Társulás érintett tisztségviselőinek megbízatása határozott időre szól.
10. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pontja hatodik bekezdésének utolsó mondata
hatályát veszti:
A Tanács ülésén a szavazati jog gyakorlásához a résztvevő helyettesnek eseti
meghatalmazással kell rendelkeznie.
11. A Társulási Megállapodás VII/4. pont negyedik bekezdés b) pontja a következők
szerint módosul:
megvizsgálja a Társulás és a Projekt Iroda éves munkatervét, éves költségvetési
javaslatát, éves költségvetés végrehajtásáról készült féléves és éves beszámoló
tervezetét, valamint a Társulási Tanács ülésén napirendre kerülő valamennyi
üzletpolitikai jelentést az adatok valódisága és a jogszabályoknak való megfelelés
szempontjából és erről előterjesztést készít a Társulási Tanács számára;
12. A Társulási Megállapodás VII/3. pont második bekezdése a következők szerint
módosul:
A Projekt Iroda önálló jogi személy, az Áht. 7.§. (2) bekezdés a) pontja szerinti, a
Társulás hulladékgazdálkodási feladatainak ellátását végző költségvetési szerv.
13. A Társulási Megállapodás VII/3. pont ötödik bekezdésének második mondata a
következők szerint módosul:
A Projekt Irodavezető és a gazdasági vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a
Társulás Tanácsának elnöke gyakorolja.
14. A Társulási Megállapodás VII/3. pont utolsó bekezdése a következők szerint
módosul:
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A Projekt Iroda szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályozást a Társulás
Tanácsa által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.
15. A Társulási Megállapodás XI/3. pont második bekezdése az alábbiak szerint egészül
ki illetve módosul:
A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselőtestületének minősített többséggel, legalább hat hónappal korábban meghozott
határozata szükséges, melynek tartalmaznia kell, hogy a testület elfogadja a Társulás
céljait is tartalmazó Társulási Megállapodást, továbbá a feladatok megvalósításához
ráeső költségvetési hozzájárulást biztosítja. Erről a Társulási Tanácsot értesíteni kell. A
társuláshoz csatlakozni a naptári év első napjával és július 1. napjával lehet.
16. A Társulási Megállapodás V. pont második bekezdésének első és második mondata
a következők szerint módosul:
A Társulás szakágazati besorolása: 841218 Lakás- kommunális szolgáltatások
igazgatása. A Társulás kormányzati funkció szerinti alaptevékenységei:
17. A Társulási Megállapodás V/1.c) pont második bekezdésének második mondata a
következők szerint módosul:
A Társulási Tanács elnöke köteles a költségvetés gazdálkodásának éves helyzetéről
beszámolni a Társulási Tanácsnak.
18. A Társulási Megállapodás 1. számú mellékletének megnevezése az alábbiak szerint
módosul:
Tagi önkormányzatok felsorolása lakosságszámmal (a helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek választásáról szóló törvényben meghatározottak szerint)
19. A Társulási Megállapodás 4. számú melléklete hatályát veszti.
II.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletében
foglaltak szerint fogadja el a Társulási Megállapodás módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövegét.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2015. április 23.
XXI. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Huszonegyedik napirendi pont a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0036 kódszámon „Fotovoltaikus
rendszerek kialakítása Perkáta Nagyközség Önkormányzata intézményein” című pályázattal
kapcsolatos döntéshozatal. A pályázat keretében az új óvoda, a Polgármesteri Hivatal, az orvosi
rendelő és a fogorvosi rendelő tekintetében napelemek kialakítására kerül sor. Javaslom a
képviselő-testületnek, hogy biztosítsa a 4 364 769 Ft összegű önrészt. 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:
55/2015. (IV. 23.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a KEOP4.10.0/N/14-2014-0036 kódszámon, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Perkáta
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Nagyközség Önkormányzata intézményein” címen benyújtott pályázatra vonatkozóan a
2015. évi költségvetés terhére a pályázati önrészt elkülöníti.
1. A projekt megnevezése: Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Perkáta
Nagyközség Önkormányzat intézményein
2. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe:
Új Óvoda: Bocskai utca 1.
Polgármesteri Hivatal: Szabadság tér 1.
Orvosi Rendelő: Dózsa György utca 10-12.
Fogorvosi Rendelő: Dózsa György utca 41.
3. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: bruttó 21 281 166 Ft
4. A megítélt támogatás összege: bruttó 16 916 397 Ft
5. A projekt megvalósításához szükséges önkormányzati önrész összege: bruttó
4 364 769 Ft
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 2015. évi
költségvetésében, valamint a három évre előre szóló középtávú tervében a teljes
projektösszeget, a támogatás összegét is megjelenítve, a felhalmozási célú
bevételek és a felhalmozási célú kiadások között nevesítetten szerepelteti.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2015. április 23.
XXII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Huszonkettedik napirendi pont a Kínai-magyar kulturális turisztikai központ létrehozása a perkátai
Győry-kastélyban címmel benyújtott pályázattal kapcsolatos döntéshozatalok. Önkormányzatunk
két árajánlat kérési eljárást bonyolított le informatikai eszköz leszállítására, illetve nyilvánossági
elemek elkészítésére és leszállítására. Az informatikai eszközök leszállításának tárgyában a No1.
Számítástechnikai Kft.-t bíznánk meg 412 000,- Ft + áfa összegben. Nyilvánossági elemek
elkészítésére és leszállítására Dallos István egyéni vállalkozót bíznánk meg 400 000,- Ft + áfa
összegben. 2012. szeptemberében nyújtottuk be a pályázatot a Győry-kastély kapcsán, akkor az
önkormányzat vállalta, hogy a kastély épületére nem, de annak ellátására napelemeket szeretne
igénybe venni, amelyeket az orvosi rendelőre majd később az iskolára helyeztünk volna. Időközben
azonban két nyertes pályázatunk is volt, amelyek keretében az iskolára, az orvosi rendelőre is
napelemeket valósítottunk meg. A támogatási szerződésünkben jelenleg még szerepel a napelemek
megvalósítása, de az alapszerződés megkötése után tudunk módosítást kezdeményezni. A Középdunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséggel, mint közreműködő szervezettel együttműködve
előkészítettük a módosítást, így a Győry-kastély kapcsán napelemek kihelyezése nem fog
megvalósulni. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom
az informatikai eszköz leszállítására a No1. Számítástechnikai Kft.-t megbízni 412 000 Ft + áfa
összegben. 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:
56/2015. (IV. 23.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a KDOP-2.1.1/B-12-20120012 azonosító számú pályázat informatikai eszköz leszállításának tárgyában beérkezett
árajánlatok közül nyertes ajánlattevőnek hirdeti ki a No1. Számítástechnikai Kft.-t
(2400 Dunaújváros, Dózsa György u. 14.), akinek nyertes árajánlatában foglalt egy
összegű ajánlati ára 412 000,- Ft + áfa. A képviselő-testület felhatalmazza Somogyi
Balázs polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést megkösse.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2015. április 23.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom, hogy a nyilvánossági elemek elkészítésével és leszállításával bízzuk meg Dallos István
egyéni vállalkozót 400 000,- Ft + áfa összegben. 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:
57/2015. (IV. 23.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a KDOP-2.1.1/B-12-20120012 azonosító számú pályázat nyilvánossági elemeinek elkészítése és leszállítása
tárgyában beérkezett árajánlatok közül nyertes ajánlattevőnek hirdeti ki Dallos István
egyéni vállalkozót (8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 37. 12/2.), akinek nyertes
árajánlatában foglalt egy összegű ajánlati ára 400 000,- Ft + áfa. A képviselő-testület
felhatalmazza Somogyi Balázs polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a
vállalkozási szerződést megkösse.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2015. április 23.
XXIII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Huszonharmadik napirendi pont a bejelentések. Egy téma szerepel ebben a napirendi pontban. A
képviselő-testület még egy döntést hozna a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesülettel
kapcsolatban. Egy NAV vizsgálat volt az egyesület ellen az egyik munkaszervezeti munkatárs
költségtérítésével kapcsolatban, a vizsgálat lezárult. A vizsgálat miatt a 2013. év negyedik
negyedévétől járó támogatások felfüggesztésre kerültek. Az egyesületnek még kétmillió forint plusz
forrásra lenne szüksége. Önkormányzatunk ebben az évben már nyújtott 500 000 Ft összegű
visszatérítendő támogatást az egyesületnek. Most még 500 000 Ft támogatást nyújtanánk az
egyesületnek, amelyet a kapott támogatásokból vissza fog fizetni. Kérem a képviselő-testület
tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom, hogy a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő
Egyesület részére az egyesület működtetésének biztosítása érdekében 500 000 Ft visszatérítendő
támogatást nyújtson a képviselő-testület. 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:
58/2015. (IV. 23.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete ( a továbbiakban: képviselőtestület) a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület (2458 Kulcs, Rákóczi u. 139.)
részére az Egyesület működtetésének biztosítása érdekében egyszeri 500 000,- Ft, azaz
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ötszázezer forint visszatérítendő támogatást nyújt az önkormányzat költségvetési
tartaléka terhére.
A támogatás feltétele ezen határozat mellékletét képező – Képviselő-testület által
jóváhagyott tartalmú – támogatási szerződés aláírása.
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Balázs polgármestert a támogatási
szerződés aláírására, valamint azt követően – a szerződés II/1. pontja szerint - a
támogatás átutalására.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: az ülést követő 15 napon belül támogatási szerződés aláírására
2015. július 31. elszámolásra
Támogatási szerződés
Amely létrejött egyrészről Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
képviseli: Somogyi Balázs polgármester, mint Támogató (a továbbiakban, mint
Támogató)
másrészről a Mezföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület (2458 Kulcs, Rákóczi utca 139.),
nyilvántartásba vételi okirat száma: PK.60.050/2008/7, képviseli: Márok Csaba elnök,
mint Kedvezményezett (a továbbiakban, mint Kedvezményezett)
képviseletében eljáró Szerződő Felek között
helyen és napon:
I. A támogatás tárgya és összege

a következő tartalommal, az alulírott

1.) Szerződő Felek rögzítik, hogy Kedvezményezett Perkáta Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testületéhez működési kiadások fedezetének biztosítása
érdekében támogatási kérelemmel fordult.
2.) Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete …/2015. (IV. 23.) számú
képviselő-testületi határozatával Kedvezményezett részére 500 000,- Ft, azaz ötszázezer
forint visszatérítendő támogatást állapított meg működési kiadások fedezetére.
3.) A támogatás összegét Kedvezményezett a 2. pontban meghatározott céltól eltérően
nem használhatja fel. Ezzel összefüggésben sem fordítható a támogatás összege
adóhatóság felé fizetendő ÁFA, illeték, vagy közteher tartozás kiegyenlítésére.
Kedvezményezett kijelenti, hogy
- 60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám-, valamint
TBés egyéb járuléktartozása) nincs.
- Csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll. Az erről szóló
nyilatkozatot az 1. melléklet tartalmazza.
Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatásra vonatkozó szabályokat teljes körűen
megismerte és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Nem fizethető ki a támogatás, illetve a megítélt támogatás kifizetését fel kell
függeszteni, ha a Kedvezményezett egy korábbi támogatással összefüggésben benyújtott
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lejárt határidejű elszámolása még nem került elfogadásra, illetve elszámolási, vagy
visszafizetési késedelemben van.
Kedvezményezett vállalja, hogy amennyiben rendelkezik honlappal vagy kiadvánnyal,
akkor a támogatási szerződés hatálya alatt ezeken feltünteti a támogatás tényét.
II. A támogatás kifizetése, felhasználhatósága, elszámolás, visszafizetése, visszafizetési
garancia
1.) A kifizetés pénzátutalással történik a Kedvezményezett 11736037-20587769 számú
OTP Bank Nyrt.
pénzintézetnél vezetett számlájára, melyet Támogató a
Kedvezményezett által aláírt megállapodás, az 1. melléklet szerinti nyilatkozat,
valamint a 4. melléklet szerinti pénzintézeti felhatalmazó levél Támogatóhoz történő
visszaérkezését követően folyósít.
2.) A Kedvezményezett a támogatást legkésőbb 2015. július 31. köteles a Támogatónak az
OTP Bank Nyrt. Dunaújvárosi Fiókjánál vezetett 11736037-15727189 számú
költségvetési elszámolási számlájára visszautalni.
3.) Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról a II/2. pontban megjelölt visszafizetési
határidő lejártát követő 15 napon belül köteles írásban elszámolni az alábbiak szerint:
- Az elszámolásnak tartalmaznia kell a kitűzött célok megvalósítását bemutató szöveges
beszámolót, amelyet csatolni kell az „Elszámoló adatlap önkormányzati támogatás
elszámolásához” című - jelen szerződés 2. mellékletét képező -, valamint a „Költségek
tételes kimutatása” című – jelen szerződés 3. mellékletét képező - adatlaphoz.
- Az adatlaphoz csatolni kell továbbá a támogatás felhasználását igazoló számláknak, az
egyéb számviteli bizonylatoknak és a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatoknak a
Kedvezményezett által utalványozott, szabályszerűen hitelesített (lepecsételt és aláírt)
másolatát és a támogatási cél megvalósulása érdekében kötött szerződések másolatát.
- Az adatlaphoz csatolni kell továbbá a Kedvezményezett nyilatkozattételre jogosult
képviselőjének arra vonatkozó nyilatkozatát, mely szerint a Kedvezményezett a
mellékelt számlák alapján kifizetett kiadásokat kizárólag a támogatási szerződés I/2.
pontjában meghatározott cél megvalósítására kapott támogatás elszámolására használta
fel.
4.) A Támogató a Kedvezményezett által készített elszámolást ellenőrzi, és a
Kedvezményezetett tájékoztatja arról, hogy az elszámolást elfogadta-e, vagy sem. Ha a
Támogató a Kedvezményezett elszámolását nem fogadja el, felhívja a
Kedvezményezetett a hiányosságok tíz napon belüli pótlására. Ha a Kedvezményezett
a hiánypótlási kötelezettségének a megadott határidőig nem tesz eleget, a Támogató a
támogatási szerződést felbontja és elrendeli a támogatás összegének azonnali
visszafizetését.
5.) A Támogató a támogatás összegének felhasználását folyamatosan ellenőrizheti. Az
ellenőrzés során betekinthet a Kedvezményezett nyilvántartásaiba és könyveibe oly
mértékig, hogy megállapíthassa, hogy a támogatás összegét szabályszerűen és jelen
szerződésben meghatározottak szerint használta-e fel.
6.) Ha a Támogató ellenőrzése során megállapítja, hogy a Kedvezményezett a támogatás
összegét részben vagy egészben szabálytalanul, vagy nem jelen szerződésben
foglaltaknak megfelelően használta fel, a Támogató a támogatási szerződést felbontja,
mely a támogatás összegének azonnali visszafizetését vonja maga után. Amennyiben a
Kedvezményezett a meghatározott határidőig elszámolását nem nyújtja be, vagy
visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a Támogató a Kedvezményezett
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pénzintézeténél beszedési megbízás benyújtásával kezdeményezi a támogatás
összegének részben vagy egészben történő visszafizetését.
7.) A Kedvezményezett vállalja, hogy kiadványaiban, rendezvényein feltünteti a támogatás
tényét és ezeket a dokumentumokat az elszámoláshoz mellékeli.
8.) A Kedvezményezett a szerződés aláírásával egyidejűleg írásban nyilatkozik arról, hogy
esedékes köztartozása nincs, valamint vele szemben csődfelszámolási vagy végelszámolási
eljárás nem folyik.
9.) Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. melléklet szerinti köztartozásokról,
csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárásról szóló nyilatkozat, a 2. melléklet szerinti
„Elszámoló adatlap önkormányzati támogatás elszámolásához” című adatlap, a 3.
melléklet szerinti „Költségek tételes kimutatása” című adatlap, valamint a 4. melléklet
szerinti pénzintézeti felhatalmazó levél a beszedési megbízásról.
10.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
Perkáta, 2015..................
…………………………..
/:Somogyi Balázs:/
polgármester
támogató
P. h.

…………………………………………
/:Márok Csaba:/
elnök
Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület
kedvezményezett
P. h.

Somogyi Balázs polgármester
Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy van-e egyéb kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs,
kérdezem Jegyző Urat, hogy kíván-e szólni?
Dr. Lakos László jegyző
Hat évvel ezelőtt tettem a képviselő-testület előtt egy olyan kijelentést, hogy visszaadom a
diplomámat, ha a környezetszennyezés miatt kiszabott 11 millió Ft-os bírságot meg kell fizetnünk.
Szeretném bejelenteni, hogy hat év után megszüntették az eljárást és még azt a kis összeget sem kell
megfizetnünk, amit jogosnak tartottunk volna.
Somogyi Balázs polgármester
Kérdezem a megjelenteket, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, a testületi ülést
bezárom.
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Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester a testületi ülést 18:50
perckor bezárta.

Somogyi Balázs
polgármester

Dr. Lakos László
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Vátkainé Boda Ildikó
képviselő

Szabó Tamás
képviselő

27

