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PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 

30-án (csütörtök) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről 

készült  
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Perkáta, 2015. április 30. 

 

Határozat: 59-63/2015. (IV. 30.) 
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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: A 2015. április 30-án 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi 

ülésről 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme 

 

Jelen vannak:  

Somogyi Balázs polgármester, Bogó Anikó, Vátkainé Boda Ildikó, Kovács Ferenc, Szabó 

Tamás, Szilasy László képviselő-testületi tagok 

 

László Klaudia aljegyző 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Köszöntöm a képviselő-testület tagjait. A képviselő-testület összehívása telefonos meghívás alapján 

történt. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel hat fő testületi tag jelen van. Ujfalusi Pál 

képviselő úr jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőknek felkérem Bogó Anikó és Szilasy 

László képviselő-testületi tagokat, amennyiben a képviselő-testületnek nincs ellenvetése. Négy 

napirendi pontot javaslok elfogadásra. Első napirendi pont a 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet 3. 

melléklete alapján kiírt pályázaton való részvétellel kapcsolatos döntéshozatal, a második napirendi 

pont a KDOP-2.1.1/B-12-2012-0012 azonosító számú pályázattal kapcsolatos döntéshozatal, 

harmadik napirendi pont a Kínai-magyar Kulturális Turisztikai Központ létrehozása a perkátai 

Győry kastélyban" tárgyú projekt keretében Bíráló Bizottság megválasztása, negyedik napirendi 

pont a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmények elnevezésével 

kapcsolatos törvényességi felhívás megtárgyalása. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy 

egyéb napirendi pont felvételére vagy napirend módosításra van-e javaslat? Amennyiben nincs, 

javaslom elfogadásra a 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: 

 

59/2015. (IV. 23.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a napirend módosítását az 

alábbiak szerint. 

 

1. A 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet 3. melléklete alapján kiírt pályázaton való 

részvétellel kapcsolatos döntéshozatal 

2. A KDOP-2.1.1/B-12-2012-0012 azonosító számú pályázattal kapcsolatos 

döntéshozatal 

3. A Kínai-magyar Kulturális Turisztikai Központ létrehozása a perkátai Győry 

kastélyban" tárgyú projekt megvalósításával kapcsolatban Bíráló Bizottság 

megválasztása 

4. A közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmények 

elnevezésével kapcsolatos törvényességi felhívás megtárgyalása 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. április 30. 
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I. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Első napirendi pont a 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet 3. melléklete alapján kiírt pályázaton való 

részvétellel kapcsolatos döntéshozatal. Az önkormányzat pályázatot kíván benyújtani az Európai 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott 

alapszolgáltatások fejlesztése és jogcím keretében, a 21/2015. (IV. 17.) MVM rendelet 3. melléklete 

alapján kisbusz beszerzésére, a határozati javaslatban megjelölt tevékenységek megvalósítására. 

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

pályázat benyújtására vonatkozó határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 

jelezze. 

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

az alábbi határozatot hozza: 

 

60/2015. (IV. 30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat nevében 

pályázatot nyújt be az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a vidéki gazdaság 

és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése és jogcím keretében, a 21/2015. 

(IV. 17.) MVM rendelet 3. melléklete alapján kisbusz beszerzésére, különösen: 

- a házi segítségnyújtásban, a közösségi és szociális alapfeladatok ellátásában való 

közreműködés 

- az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása (háziorvosi rendelés, valamint 

egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, gyógyszerkiváltás, gyógyászati 

segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása) 

- az óvodai nevelésben és az iskolai oktatásban részt vevő gyermekek szállítása 

- mozgássérültek és idősek szállítása 

- közösségi, közművelődési, sport, szabadidős tevékenységek szervezése, segítése 

- egyéni hivatalos ügyek intézésének szervezése, segítése 

- lakossági igények továbbítása 

- kistérségben, járásban elérhető közszolgáltatásokhoz, hivatalokhoz való elérés 

biztosítása 

- kormányablak szolgáltatásainak igénybevétele 

- egyéb szolgáltatások biztosításában való közreműködés 

tevékenységek megvalósítására, a szolgáltatások fejlesztésére, nettó 8.000.000,- Ft 

értékhatárig. 

Az előzőek szerinti, részben kötelező önkormányzati feladatok megvalósításához, ellátásához 

a gépjármű rendelkezésre állása szükséges előfeltétel. 

A képviselő-testület a gépjármű akadálymentessé tételének műszaki átalakítását elvégzi. 

A pályázattal összefüggő ÁFA kötelezettséget az önkormányzat 2015. évi költségvetésének 

Egyéb dologi kiadások előirányzat terhére legfeljebb 2.160.000,- Ft értékhatárig vállalja és 

biztosítja. 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és az önkormányzat nevében történő 

nyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: azonnal 

 

II. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Második napirendi pont a KDOP-2.1.1/B-12-2012-0012 azonosító számú pályázattal kapcsolatos 

döntéshozatal. Az önkormányzat három céget keresett meg a műszaki ellenőri tevékenységek 

elvégzésére vonatkozóan. A legkedvezőbb árajánlat a TSPC Technical Supervision and Plannig 



 4 

Consulting Hungary Kft. (9011 Győr, Ezerjó út 10.) árajánlata, amely 4 500 000 Ft + áfa összegű. 

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

TSPC Technical Supervision and Plannig Consulting Hungary Kft. árajánlatát. 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: 

 

61/2015. (IV. 30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a KDOP-2.1.1/B-12-2012-0012 

azonosító számú pályázat műszaki ellenőri tevékenységének tárgyában beérkezett árajánlatok 

közül nyertes ajánlattevőnek hirdeti ki a TSPC Technical Supervision and Planning 

Consulting Hungary Kft.-t (9011 Győr, Ezerjó út 10.), akinek nyertes árajánlatában foglalt 

egyösszegű ajánlati ára 4 500 000 Ft + ÁFA. A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi 

Balázs polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést megkösse. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. április 30. 

 

III. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Harmadik napirendi pont a Kínai-Magyar Kulturális Turisztikai Központ létrehozása a perkátai 

Győry kastélyban" tárgyú projekt keretében Bíráló Bizottság megválasztása. 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: 

 

62/2015. (IV. 30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete „A Kínai-magyar Kulturális 

Turisztikai Központ létrehozása a perkátai Győry-kastélyban” tárgyú projekt tervezési és 

tervezői művezetési feladatainak ellátására kiírt közbeszerzési pályázat kapcsán Bíráló 

Bizottsági feladatokkal bízza meg az alábbi személyeket. 

 

Dr. Lakos Lászlót 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, 

 

Kovács Melindát 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, gazdasági vezetőjét. 

 

Kádár Mihályt 

Műszaki ellenőrt 

 

Kollmann Örs 

Közbeszerzési szakértőt 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. április 30. 

 

IV. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Negyedik napirendi pont a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló 

közintézmények elnevezésével kapcsolatos törvényességi felhívás megtárgyalása. A képviselő-
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testület még nem hozott határozatot azon közterületek elnevezéseinek megváltoztatására, amelyek 

olyan személy nevét viselik, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, 

kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét viseli, 

amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal, ezért a Fejér Megyei 

Kormányhivatal törvényességi felhívással élt a képviselő-testület felé a határozathozatali 

kötelezettségének elmulasztása miatt. Perkátán egy közintézmény nevének megváltoztatása sem 

szükséges. Amennyiben a közterület elnevezése nem egyértelmű, úgy az ilyen esetek elbírálásának 

elősegítése érdekében a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 14. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy be kell szerezni a Magyar Tudományos 

Akadémia állásfoglalását. A Tanácsház utcával kapcsolatban javaslom a képviselő-testületnek, 

hogy kérjük ki a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását. Kérem a képviselő-testület 

tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom, hogy hatalmazzon fel a képviselő-testület 

a Tanácsház utca nevű közterületünkkel kapcsolatban a Magyar Tudományos Akadémia 

állásfoglalásának kikérésére. 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: 

 

63/2015. (IV. 30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza Somogyi Balázs 

polgármestert, hogy a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 14. § (3) bekezdése alapján kikérje a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását a 

Tanácsház utca közterület elnevezésével kapcsolatban. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. április 30. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

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

testületi ülést bezárom. 

 

Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester a testületi ülést 15:25 

perckor bezárta. 

 

 

 

Somogyi Balázs             László Klaudia 

    polgármester                  aljegyző 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

              Bogó Anikó                                                     Szilasy László     

                képviselő                                   képviselő  


