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PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 

27-én (csütörtök) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről 

készült  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perkáta, 2015. május 27. 

 

Határozat: 69-72/2015. (V. 27.) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



 2 

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: A 2015. május 27-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi 

ülésről 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme 

 

Jelen vannak:  

Somogyi Balázs polgármester, Bogó Anikó, Vátkainé Boda Ildikó, Ujfalusi Pál, Szabó Tamás 

képviselő-testületi tagok 

 

László Klaudia aljegyző 

 

Somogyi Balázs polgármester 

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

testületi tag jelen van. Kovács Ferenc és Szilasy László képviselő urak jelezték távolmaradásukat. 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek felkérem Vátkainé Boda Ildikó és Ujfalusi Pál képviselő-testületi 

tagokat, amennyiben a képviselő-testületnek nincs ellenvetése. Az ülésen három napirendi pontot 

javaslok tárgyalni. Első napirendi pont a KDOP-2.1.1/B-12-0012 azonosító számú pályázat műszaki 

menedzser tevékenységével kapcsolatos határozathozatal, második napirendi pont a KDOP-2.1.1/B-

12-0012 azonosító számú pályázat projektmenedzser tevékenységével kapcsolatos határozathozatal, 

harmadik napirendi pont beszámoló az önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról, valamint a Perkátai Szociális Központ tevékenységéről. 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 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

69/2015. (V. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a napirendet az alábbiak 

szerint. 

 

NAPIREND 

 

1. A KDOP-2.1.1/B-12-0012 azonosító számú pályázat műszaki menedzser tevékenységével 

kapcsolatos határozathozatal  

2. A KDOP-2.1.1/B-12-0012 azonosító számú pályázat projektmenedzser tevékenységével 

kapcsolatos határozathozatal  

3. Beszámoló az önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, valamint a 

Perkátai Szociális Központ tevékenységéről 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. május 27. 

 

I. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Első napirendi pont a KDOP-2.1.1/B-12-0012 azonosító számú pályázat műszaki menedzser 

tevékenységével kapcsolatos határozathozatal. Az anyagban látható maga az árajánlatok bontásáról 
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szóló jegyzőkönyv, az ajánlatok bekéréséről szóló dokumentum, valamint az árajánlatok. Három 

árajánlatot kértünk be. Javaslom a képviselő-testületnek a Bon Control Kft. árajánlatának 

elfogadását 2 000 000 Ft + áfa összegben. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.  

 

Somogyi Balázs polgármester 

Amennyiben nincs, javaslom „a Kínai-Magyar Kulturális Turisztikai Központ létrehozása a perkátai 

Győry-kastélyban” tárgyú projekt műszaki menedzser tevékenységre vonatkozó árajánlatok közül a 

Bon Control Kft. bruttó 2 540 000 Ft összegű árajánlatának elfogadását. Aki ezzel egyetért, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

az alábbi határozatot hozza: 

 

70/2015. (V. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

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

azonosító számú pályázat műszaki menedzseri tevékenységének tárgyában beérkezett 

árajánlatok közül nyertes ajánlattevőnek hirdeti ki a Bon Control Kft-t (2800 Tatabánya, Béla 

király körtér 2. ¾.), akinek nyertes árajánlatában foglalt egyösszegű ajánlati ára 2 000 000 Ft 

+ áfa (bruttó 2 540 000 Ft). A képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Balázs polgármestert, 

hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést megkösse. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. május 27. 

 

II. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Második napirendi pont a KDOP-2.1.1/B-12-0012 azonosító számú pályázat projektmenedzser 

tevékenységével kapcsolatos határozathozatal. A beérkezett három árajánlat közül javaslom a Vizi 

Consulting Kft. 3 200 000 Ft + áfa összegű árajánlatának elfogadását. Kérem a képviselő-testület 

tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom „a Kínai-Magyar Kulturális Turisztikai 

Központ létrehozása a perkátai Győry-kastélyban” tárgyú projekt projektmenedzser tevékenységre 

vonatkozó árajánlatok közül a Vizi Consulting Kft. bruttó 4 064 000 Ft összegű árajánlatának 

elfogadását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

az alábbi határozatot hozza: 

 

71/2015. (V. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

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

azonosító számú pályázat projektmenedzseri tevékenységének tárgyában beérkezett 

árajánlatok közül nyertes ajánlattevőnek hirdeti ki a Vizi Consulting Kft-t (2432 

Szabadegyház, Than K. u. 4. fsz. 2.), akinek nyertes árajánlatában foglalt egyösszegű ajánlati 

ára 3 200 000 Ft + áfa (bruttó 4 064 000Ft). A képviselő-testület felhatalmazza Somogyi 

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

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. május 27. 

 

III. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Harmadik napirendi pont beszámoló az önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról, valamint a Perkátai Szociális Központ tevékenységéről. Jeleztem, hogy a Perkátai 

Szociális Központ tevékenységéről szóló beszámoló kerüljön kiegészítésre, a Perkátán nevelésben 
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lévő gyerekekről is essen szó benne. A Perkátai Szociális Központ beszámolóját a következő rendes 

ülésen fogja tárgyalni a képviselő-testület. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. 

Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra az önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról szóló beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

az alábbi határozatot hozza: 

 

72/2015. (V. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta az önkormányzat 2014. 

évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót. A beszámoló a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. május 27. 

 

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 17:12 

perckor bezárta. 

 

 

 

Somogyi Balázs             László Klaudia 

    polgármester                     aljegyző 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

        Vátkainé Boda Ildikó                                                             Ujfalusi Pál    

                képviselő                                        képviselő  


