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PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 

6-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perkáta, 2015. május 6. 

 

Határozat: 64/2015. (V. 6.) 

 

Rendelet: 14/2015. (V. 7.) 
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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: A 2015. május 06-án 17:00 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 

 

Dr. Lakos László jegyző 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel hat fő 

testületi tag jelen van. Ujfalusi Pál képviselő úr jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőknek 

felkérem Vátkainé Boda Ildikó és Szilasy László képviselő-testületi tagokat, amennyiben a 

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

pont felvételére vagy napirend módosításra van-e javaslat? Amennyiben nincs, térjünk rá az első 

napirendi pontra. 

 

I. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Első napirendi pont építési és szerelési kivitelezési munkálatokra kiírt közbeszerzési eljárás 

elfogadása Kínai-magyar Kulturális Turisztikai Központ létrehozása a perkátai Győry kastélyban 

tárgyú projekt keretében a perkátai Győry kastély felújítása (KDOP-2.1.1/B-12-2012-0012) 

kapcsán. Az anyagban a kastély projekttel kapcsolatos kivitelezési közbeszerzési eljárást megindító 

felhívás látható, de néhány dokumentum pontosítása miatt a képviselő-testület ezt a holnapi napon 

tudja tárgyalni. Emiatt a képviselő-testület ülését holnap 15:00 órára ismételten összehívom ennek a 

napirendi pontnak a tárgyalására.  

 

II. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Második napirendi pont az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt gyermekszegénység elleni 

program keretében nyári étkeztetés biztosításának tárgyában pályázat benyújtásával kapcsolatos 

döntéshozatal. A napirendet tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. 

 

Kovács Ferenc képviselő 

A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslatot. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

A településünkön rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek létszámának 

30 %-a után pályáznánk támogatásra, amely nyolcvan gyermek étkeztetését határozná meg, a 

pályázati kiírás alapján 440 Ft-ot kapnánk étkezésenként a gyermekek után. Nyolcvan gyermek 

ötvenhárom napon keresztül 440 Ft-os támogatással étkezne, amely összegszerűen 1 865 600 Ft-ot 

jelent, az önrész összege 563 920 Ft. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. 

Amennyiben nincs, javaslom az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt gyermekszegénység 

elleni program keretében nyári étkeztetés biztosításának tárgyában pályázat benyújtását, illetve az 

563 920 Ft összegű önrész biztosítását. 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: 

 

64/2015. (V. 6.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy „Magyarország 

2015. évi központi költségvetéséről” szóló 2014. évi C törvény 3. melléklet I. 3. pontban 

kapott felhatalmazás alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt 

gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosításának tárgyában 

pályázatot kíván benyújtani. Az igényelt összeg 1 865 600.- forint, az önrész összege 563 

920.- forint, amelyet a K332 Élelmiszer beszerzés kiadási előirányzat terhére vállal az 

önkormányzat. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. május 6. 

 

III. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Harmadik napirendi pont „a helyi adókról” szóló rendelettervezet megtárgyalása. A 

magánszemélyek kommunális adójára vonatkozó adókedvezmény megállapítása adminisztrációs 

hiba miatt kimaradt a 2015. április 23-án elfogadott rendeletből. Ennek a pontosítása történne meg. 

A napirendet tárgyalta a Pénzügyi Bizottság.  

 

Kovács Ferenc képviselő 

A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a rendelettervezetet. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

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

„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: 

 

14/2015. (V. 7.) képviselő-testületi rendelet 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete elfogadta „a helyi adókról” szóló 

rendeletet. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

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 17:15 

perckor bezárta. 

 

 

 

Somogyi Balázs             Dr. Lakos László 

    polgármester                     jegyző 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

          Vátkainé Boda Ildikó                                                    Szilasy László     

                képviselő                                     képviselő  


