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PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 

4-én (csütörtök) 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült  
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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: A 2015. június 4-én 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi 

ülésről 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme 

 

Jelen vannak:  

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

Ferenc, 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 Szabó Tamás képviselő-testületi tagokat, amennyiben a 

képviselő-testületnek nincs ellenvetése. Három napirendi pontot tárgyalna a képviselő-testület. Első 

napirendi pont az „Óvodabővítés vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás 

kiírásával kapcsolatos döntéshozatal, második napirendi pont önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatásának elnyerésére pályázat benyújtásával kapcsolatos döntéshozatal, harmadik 

napirendi pont az alpolgármester tiszteletdíjával és költségtérítésével kapcsolatos döntéshozatal. 

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: 

 

73/2015. (VI. 4.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a napirendet az alábbiak 

szerint. 

 

NAPIREND 

 

1. Az „Óvodabővítés vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás kiírásával 

kapcsolatos döntéshozatal 

2. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásának elnyerésére pályázat 

benyújtásával kapcsolatos döntéshozatal 

3. Alpolgármester tiszteletdíjával és költségtérítésével kapcsolatos döntéshozatal 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. június 4. 

 

I. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Első napirendi pont az „Óvodabővítés vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési 

eljárás kiírásával kapcsolatos döntéshozatal A Perkátai ÁMK Szivárvány Óvoda bővítése egy a 

2431 Perkáta, Bocskai utca 2. szám alatti telephelyen található óvoda mögötti épület felújítását 

szeretné megvalósítani. Az épületet több éve csak raktározásra használjuk, így egy alapos felújítást 

igényel. A felújítás és a kötelező eszköz beszerzése alkalmassá teszi az épületet egy 25 fős csoport 
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befogadására, amelyre a településen folyamatosan növekvő gyermeklétszám miatt szükség van, 

hogy a jogszabályi előírásoknak megfeleljünk. A pályázat keretében önkormányzatunk 22 397 882 

Ft pályázati támogatást kapott, de támogatási szerződéssel még nem rendelkezünk. Fejér megyében 

négy pályázat került támogatásra. A támogatás 95 %-os intenzitású, önkormányzatunk 5 % önrészt 

biztosít. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy írja ki a kivitelezési közbeszerzési eljárást. Az 

ajánlattétel határideje 2015. június 22-e. Javaslom dr. Vágner Elza Ügyvédi Iroda megbízását a 

közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolításával, 300 000 Ft + áfa megbízási díjjal. Mivel 

értékhatár alatti a pályázat, ezért a Kbt. alapján hirdetmény nélküli eljárás lebonyolítására van 

lehetőségünk. A három meghívandó cég az AK Iparicentrum Kft. (2191 Bag, Dózsa Gy. u. 19.), a 

BANI-MALI Bau Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8000 Székesfehérvár, Köfém 

lakótelep 18. 2. em. 5.) és a TÓTH’ 2007 Építőipari és Szolgáltató Kft (8000 Székesfehérvár, 

Korondi u. 29.). A Bíráló Bizottság tagjainak javaslom dr. Vágner Elza ügyvédet, dr. Lakos László 

jegyzőt, Kovács Melinda gazdasági vezetőt. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. 

Amennyiben nincs, javaslom az „Óvodabővítés vállalkozási szerződés keretében” tárgyú 

közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolításával megbízni dr. Vágner Elza Ügyvédi Irodát 300 000 

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: 

 

74/2015. (VI. 4.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az „Óvodabővítés vállalkozási 

szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolításával megbízza a dr. 

Vágner Elza Ügyvédi Irodát (2483 Gárdony, Szabadság út 16.) 300 000 Ft + áfa megbízási 

díjjal. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. A 

megbízási szerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. június 4. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Javaslom az „Óvodabővítés vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás kiírását. 

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: 

 

75/2015. (VI. 4.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az „Óvodabővítés 

vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó 

javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 

A Képviselő-testület: 

 

1. Az eljárás időütemtervét, az eljárást megindító (ajánlattételi) felhívást és (ajánlatkérési) 

dokumentációt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

 

2. Elrendeli az ajánlattételi felhívás megküldését az alábbi szervezetek részére: 
 

1) Név: AK Iparicentrum Korlátolt felelősségi Társaság 

Székhely: 2191 Bag, Dózsa Gy. u. 19. 

Képviselő: Tóth Anna Katalin ügyvezető 

e-mail: ak.iparicentrum@gmail.com 

 

mailto:ak.iparicentrum@gmail.com


 4 

2) Név: BANI-MALI Bau Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Köfém lakótelep 18. 2. em. 5. 

Képviseli: Halász Istvánné ügyvezető 

e-mail: banimalibau@gmail.com 

 

3) Név: TÓTH’ 2007 Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Korondi u. 29. 

képviseli Tóth György ügyvezető 

e-mail: toth2007kft@gmail.com 

 

3. Az eljárás lefolytatásával megbízza a Dr. Vágner Elza Ügyvédi Irodát, és az előterjesztés 

szerinti megbízási szerződést jóvá hagyja. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: A mellékelt közbeszerzési időütemterv szerint 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Javaslom a Bíráló Bizottság tagjainak dr. Vágner Elza ügyvédet, dr. Lakos László jegyzőt és 

Kovács Melinda gazdasági vezetőt. 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: 

 

76/2015. (VI. 4.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete az „Óvodabővítés vállalkozási 

szerződés keretében” tárgyú projekt kapcsán Bíráló Bizottsági feladatokkal bízza meg az 

alábbi személyeket. 

 

Dr. Vágner Elza 

ügyvédet, 

 

Dr. Lakos László, 

Perkáta Nagyközség Jegyzőjét, 

 

Kovács Melindát 

a Perkátai Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetőjét. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. június 30. 

 

II. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Második napirendi pont önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásának 

elnyerésére pályázat benyújtásával kapcsolatos döntéshozatal. A helyi önkormányzatokért felelős 

miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett, a „Magyarország 2015. évi 

központi költségvetéséről” szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. 

melléklet II. 4. pont ac) pont szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatásának elnyerésére pályázatot kíván benyújtani, melynek 3 525 000 Ft összegű önrészét az 

önkormányzat a 2015. évi költségvetés terhére biztosítja. A pályázat keretében egy műfüves pályára 

kértünk árajánlatot. A kivitelezés költsége 23 500 000 Ft, a támogatás összege 19 975 000 Ft, az 

önrész összege 3 525 000 Ft. Perkáta Nagyközség rendelkezett sportfejlesztési koncepcióval, amely 

2009 és 2013 között volt érvényes. A koncepció aktualizálása történt meg Alpolgármester Asszony 

közreműködésével. A pályázat beadási határideje elektronikus formában 2015. június 9-e, papíron a 

mailto:banimalibau@gmail.com
mailto:toth2007kft@gmail.com
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Magyar Államkincstár részére 2015. június 10-e. Az adatlapon kívül egy árajánlatot és a képviselő-

testület határozatát kell benyújtani. Célként az iskolai, óvodai és tömegsport fejlesztést szeretnénk 

megjelölni. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. 

 

Bogó Anikó képviselő 

A koncepció kiegészült a Perkátai Általános Művelődési Központ és Perkáta Sportegyesület 

irányelveivel. Külön kiemeltem az óvodai, iskolai testnevelést, a mindennapos testnevelésről több 

szó esik, illetve az Európai Unió és a sport kapcsolata lett bővebben kifejtve.  

 

Somogyi Balázs polgármester 

Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom Perkáta Nagyközség 2015-2020 évre vonatkozó 

Sportfejlesztési Koncepciójának elfogadását. 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: 

 

77/2015. (VI. 4.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Perkáta Nagyközség 

Sportfejlesztési Koncepcióját. A Sportfejlesztési Koncepció a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. június 4. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Javaslom a képviselő-testületnek az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatásának elnyerésére pályázat benyújtását. 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: 

 

78/2015. (VI. 4.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 

meghirdetett, a „Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről” szóló 2014. évi C. 

törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 4. pont ac) pont szerinti 

kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény fejlesztése céljából nyújtott központi 

költségvetési támogatás elnyerése „Műfüves focipálya, floorball pálya komplett 

kivitelezése” címmel pályázatot kíván benyújtani, melynek 3 525 000 Ft összegű önrészét a 

2015. évi költségvetés terhére biztosítja. 

 

A pályázat tervezett költsége: 

Pályázat összes költsége:  23 500 000 Ft 

Támogatás:   19 975 000 Ft 

Önrész:    3 525 000 Ft 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. június 4. 

 

III. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Harmadik napirendi pont az alpolgármester tiszteletdíjával és költségtérítésével kapcsolatos 

döntéshozatal. Átadom Jegyző Úrnak a szót. 
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Dr. Lakos László jegyző 

A Fejér Megyei Kormányhivatal a korábban érkezett törvényességi felhívásában adminisztratív hiba 

miatt rosszul írta le, hogy hogyan kell a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját és 

költségtérítését meghatározni. A társadalmi megbízatású alpolgármesterhez a polgármester 

illetményének 70-90 %-a közötti összeget írtak, miközben a társadalmi megbízatású polgármester 

illetményének 70-90 %-a közötti összeget kell meghatározni. A Képviselő-testület figyelmen kívül 

hagyva a Kormányhivatal által meghivatkozott jogszabályi előírásokat, a Kormányhivatal által 

hibásan leírt állásfoglalásnak megfelelően folytatta le az alpolgármester tiszteltdíjának és 

költségtérítésének meghatározását. Mivel így hibás döntések születtek, most ugyanazt a 

döntéshozatali eljárást kell megismételni, amelyet a 2015. április 23-i ülésen folytatott le a testület. 

Meg kell állapítani a tiszteletdíj, a költségtérítés összegét és utána, ha úgy gondolja írásban 

egyoldalú nyilatkozattal lemondhat ezekről az alpolgármester, amivel kapcsolatban a képviselő-

testületnek 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 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

79/2015. (VI. 4.) 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. június 4. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Szükséges a tiszteletdíj és költségtérítés megállapításáról szóló korábbi határozatok hatályon kívül 

helyezése. Javaslom a 44/2015. (IV. 23.) számú, az alpolgármester havi tiszteletdíjának 

megállapításáról szóló 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: 

 

80/2015. (VI. 4.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Bogó Anikó 

alpolgármester havi tiszteletdíjának megállapítására vonatkozó 44/2015. (IV. 23.) számú 

képviselő-testületi határozatot hatályon kívül helyezi.  

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. június 4. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Javaslom a 45/2015. (IV. 23.) számú, az alpolgármester havi átalány költségtérítésének 

megállapításáról szóló 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: 

 

81/2015. (VI. 4.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Bogó Anikó 

alpolgármester havi átalány költségtérítésének megállapítására vonatkozó 45/2015. (IV. 23.) 

számú képviselő-testületi határozatot hatályon kívül helyezi.  

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. június 4. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a társadalmi megbízatású polgármester 

tiszteletdíja 70-90 %-a közötti összegben, azaz 157 100 Ft és 201 900 Ft közötti összegben kell 

megállapítani. Javaslom, hogy Bogó Anikó társadalmi megbízatású alpolgármester részére havi 

bruttó 200 000 Ft tiszteletdíjat állapítson meg 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: 

 

82/2015. (VI. 4.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Bogó Anikó társadalmi 

megbízatású alpolgármester havi bruttó tiszteletdíját 200 000 Ft-ban határozza meg.   

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. június 4. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

A társadalmi megbízatású alpolgármester havonta az tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott 

összegű költségtérítésre jogosult. Javaslom, hogy Bogó Anikó társadalmi megbízatású 

alpolgármester részére havi bruttó 30 000 Ft költségtérítést állapítson meg 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: 

 

83/2015. (VI. 4.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Bogó Anikó társadalmi 

megbízatású alpolgármester havi bruttó költségtérítését 30 000 Ft-ban határozza meg.   

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. június 4. 

 

Bogó Anikó képviselő 

Ahogy korábban lemondtam a tiszteletdíjamról, költségtérítésemről, most is írásban le fogok 

mondani. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Kérdezem a képviselő-testület tagjait, 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 17:25 

perckor bezárta. 

 

 

 

Somogyi Balázs             Dr. Lakos László 

    polgármester                     jegyző 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

        Vátkainé Boda Ildikó                                                             Szabó Tamás    

                képviselő                                        képviselő  


