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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: A 2015. június 25-én 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme 

 

Jelen vannak:  

Somogyi Balázs polgármester, Bogó Anikó, Vátkainé Boda Ildikó, Szabó Tamás, Ujfalusi Pál, 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. Kovács Ferenc képviselő úr jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőknek felkérem Szilasy 

László és Szabó Tamás képviselő-testületi tagokat, amennyiben a képviselő-testületnek nincs ellenvetése. A 

kiküldött napirendben két módosítást javaslok. Javaslom első napirendi pontban tárgyalni a Dunaújvárosi 

Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót. Tízedik napirendi 

pontban javaslom tárgyalni az óvodabővítés vállalkozási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárással 

kapcsolatos döntéshozatalt. Ebben a napirendi pontban a közbeszerzéssel kapcsolatos döntéshozatal, illetve a 

műszaki ellenőr kiválasztásával kapcsolatos döntéshozatal szerepelne. 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: 

 

84/2015. (VI. 25.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a módosított napirendet az 

alábbiak szerint. 

 

NAPIREND 

 

1. Beszámoló a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi 

tevékenységéről 

2. Polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről 

3. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása 

4. Beszámoló a Perkátai Szociális Központ 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

tevékenységéről 

5. Beszámoló a Perkátai Általános Művelődési Központ 2014. II. félévi – 2015. I. félévi 

tevékenységéről 

6. Gördülő Fejlesztési Terv első ütemének végrehajtásával kapcsolatos döntéshozatal 

7. Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésekről szóló 

rendelettervezet megtárgyalása 

8. A közterületek elnevezésének és a házszám megállapításának szabályairól szóló 8/2014. (IX. 

04.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása 

9. Közterület elnevezés módosításával kapcsolatos döntéshozatal 

10. Óvodabővítés vállalkozási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos 

döntéshozatal 

11. Bejelentések 

  

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. június 25. 
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I. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Első napirendi pont beszámoló a Dunaújváros Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi 

tevékenységéről. Köszöntöm a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vezetőjét, Orosz Csaba 

alezredes urat. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait a beszámolóhoz. 

 

Szilasy László képviselő 

Szeretném megköszönni azt a tevékenységet, amelyet az állampolgárok védelme érdekében tesznek. Esetleg 

tudunk-e együttműködni abban, ha van kapacitásuk, hogy az iskolában valamilyen foglalkozást szervezni az 

iskolások részére azért, hogy ők is lássák mit végeznek, mi a feladatuk. Ha van erre lehetőségük, akkor 

szívesen közreműködnénk ebben. 

 

Orosz Csaba tű. alezredes 

Köszönöm a kérést. Természetesen, ha van ilyen igény, akkor szívesen állunk a rendelkezésükre. Attól függ, 

hogy mit szeretnének. Ha konkrétan egy oktatást szeretnének, arra lehetne szervezni még akár mentősöket, 

rendőröket is. Az elérhetőségünk megvan, bármikor szívesen segítünk. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a Dunaújváros Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről 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: 

 

85/2015. (VI. 25.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Dunaújváros Hivatásos 

Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót. A beszámoló a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. június 25. 

 

II. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Második napirendi pont polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről.  

2015. április 24-én 90. születésnapja alkalmából köszöntöttük Kőszegi Györgyöt. A család számos tagja is 

ott volt a köszöntésen, illetve Bogó Anikó alpolgármester, László Klaudia aljegyző és polgármesterként 

jómagam. 

2015. április 27-től május 2-ig 35 fős csoporttal Perkátán járt testvértelepülésünk Saint-Maximin családi 

csoportja, köztük több alpolgármesterrel és képviselővel. A csoport hétfőn a repülővel való érkezés után 

budapesti programon vett részt, meglátogatták a zsinagógát és a budai várat. Kedden perkátai nap 

következett, ahol az intézményeinket és a Bio-Nat Kft. üzemét látogatták meg, majd este közös vacsorán 

vettek részt a fogadó családokkal a Faluházban. Szerdán és csütörtökön Egerbe, Tokajba és Hortobágyra 

látogattak el. Pénteken részt vettek a helyi Majálison és a Testvértelepülések napi rendezvényeken, illetve az 

idei Újszülöttek Ligete avatáson. Szombaton repülővel utaztak vissza Franciaországba. Köszönjük a perkátai 

fogadó családok áldozatkészségét és a szervezők munkáját. 

2015. április 28-án a Győry kastély projektjének kiviteli tervezési feladataival és tervezői művezetési 

feladataival kapcsolatos közbeszerzés tervezési feladatait teljesítette a Szakra Stúdió Kft. a kiviteli tervek 

leadásával. Ezzel egy időben önkormányzatunk az illetékes hatósághoz benyújtotta a módosított építési 

engedélyezési kérelmét, amelyet meg is kapott. 

2015. április 30-án rendkívüli ülésen kiválasztásra került a kastélyberuházás műszaki ellenőre, 

megválasztásra került a kivitelezési közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjai Kollmann Örs, dr. Lakos László, 

Kovács Melinda és Kádár Mihály személyében. Döntés született közösségi kisbusz pályázaton való 

indulásról, illetve állásfoglalásra való felkérés született az utcanév változtatások miatt a Tanácsház utca 

elnevezése kapcsán. 

2015. május 1-jén 9 órakor került sor a 2014-ben született gyermekek parkjának avatására a 

Tanácsköztársaság utcában. A szülők, hozzátartozók a rendezvényen elültették a fákat. A parkba a 
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közbiztonság fája is elültetésre került a polgárőrség és a rendőrség képviselői részéről, a francia delegáció is 

rózsatöveket ajándékozott a parkba. A Győry-kastélyban az épület felújítása előtt egy testvértelepülési 

kiállítás került berendezésre 10 órai kezdettel. A kiállított tárgyak mellett a három testvértelepülési 

kapcsolatot bemutató kisfilmet tekinthették meg az érdeklődők. A kastélykertben foci kupa, kerékpáros 

ügyességi verseny, főzőverseny várta az oda érkezőket, a francia csoport pedig kóstoltatással várta a 

jelenlevőket. Kora délután a programot tovább színesítették a népművészeti foglalkozás résztvevői és a 

Perkátai SE motorosai. 

2015. május 6-7-én rendkívüli képviselő-testületi ülést tartott Perkáta Nagyközség Önkormányzata, amelyen 

kiírta a Kínai-magyar Kulturális Turisztikai Központ létrehozása a perkátai Győry kastélyban (KDPO-

2.1.1/B-12-2012-0012) projekt építési és szerelési kivitelezési munkáinak közbeszerzési eljárását. A két 

napra kiterjedő ülés oka a felhívás dokumentumainak egyeztetése volt. A május 6-i napirendekben a 

képviselő-testület 80 gyermek nyári étkeztetésének biztosításához kapcsolódó pályázat EMMI-hez való 

benyújtásáról döntött, illetve módosította az adórendeletét.  

2015. május 9-én temették el Ébl Istvánnét, Perkáta és Saint-Maximin baráti kapcsolatának alapítóját, aki 

2011-ben elsők között kapta meg Saint-Maximin díszpolgári címét. A temetésre, 2 napra Perkátára érkezett 

Serge Macudzinski, Saint-Maximin polgármestere. 

2015. május 8-10-ig a 2015 februárjában Perkátán tett látogatás viszonzása kapcsán erdélyi 

testvértelepülésünkre, Kisbácsba látogatott el Perkáta delegációja, amelynek tagja volt Bogó Anikó 

alpolgármester, Vátkainé Boda Ildikó, Szabó Tamás, Szilasy László, Kovács Ferenc önkormányzati 

képviselők és Siba Árpádné a Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület elnöke. A látogatáson meglátogatták a 

kisbácsi és a mérai általános iskolát, tárgyalásokat folytattak a testvértelepülési és oktatási kapcsolatok 

fejlesztésével kapcsolatban, Kolozsvári városnézésen vettek részt és tordai sóbányába is kirándultak. 

2015. május 15-én tartottuk a TeSzedd akciót, amelyben közel 400 fő vett részt, köztük az iskolások, az 

intézményi dolgozók és a civil szervezetek tagjai.  

2015. május 18-án Perkáta Nagyközség Önkormányzata és a Perkáta Sport Egyesület a Kihívás napja 

alkalmából szabadidős sport programokat valósított meg. Az általános iskolások aerobikoztak, fociztak, 

ugróiskoláztak, így ezen a napon minimum 15 percet – a kötelező testnevelés órán túl – sportolással 

töltöttek.  Az óvodások is csatlakoztak a programhoz a bemelegítést követően különböző akadálypályákat 

teljesítettek.  A polgármesteri hivatal és az általános művelődési központ dolgozói pingpongoztak és 

tollaslabdáztak az iskolában a délután folyamán. 

2015. május 18-tól június 1-ig a kastély felújítása miatt az épületben működő Perkátai ÁMK kiköltözött az 

épületből, ami ideiglenes bezárást is jelentett, amely nem tartott sokáig és messze sem mentek, hiszen június 

elején a Kastély oldalszárnyában már ki is nyitott a könyvtár, illetve szintén itt működik az ÁMK hivatala és 

a Faluüzemeltetés irodája is. 

2015. május 19-én Sárosdon taggyűlésen fogadta el a tavalyi évre vonatkozó pénzügyi zárás napirendjeit az 

önkormányzatunk résztulajdonában levő Dészolg Kft. 

 2015. május 20-án a Kínai Népköztársaság 2012 óta Budapesten szolgáló nagykövetének, Xiao Qian 

nagykövet Úrnak a búcsúztatása alkalmából a nagykövetség fogadást szervezett, amelyen Perkátát jómagam 

képviseltem. Ezelőtt, május 12-én nagykövet Úr Szijjártó Péter miniszter Úrtól átvette az Áder János 

köztársasági elnök Úr által adományozott Magyar Köztársaság Középkeresztje kitüntetést. Leköszönő 

nagykövet Úr az elmúlt 2 és fél éves megbízatásában kiemelte a gazdasági kapcsolatok bővülését, hogy 

Miskolcon és Pécsett új Konfuciusz Intézet alakult, ráadásul a pécsi a hagyományos kínai orvoslást oktatja, 

újra lett Peking és Budapest közt közvetlen repülőjárat, illetve Budapesten került megrendezésre a KKE-

Kína Turisztikai Koordinációs Központ konferenciája. Megköszönte a kormányzat, a minisztériumok, a 

diplomáciai testületek, a testvértelepülések és testvértartományok, illetve a Magyarországon élő kínaiak 

támogatását. A fogadáson megköszöntem nagykövet Úrnak a perkátai és huaxiangi kapcsolatokért tett 

erőfeszítéseit, a Perkátának felajánlott ösztöndíjat, tájékoztattam a perkátai Győry kastély projektjének 

jelenlegi állásáról, illetve településünk nevében sok sikert kívántam pályafutásához, további feladataihoz. 

2015. május 21-én aláírásra került a képviselő-testület döntése alapján a vízhálózat és szennyvízhálózat 

vagyonértékelésével kapcsolatos két szerződés, az utóbbi Sárosddal és Szabadegyházával került 

megrendelésre. 

2015. május 22-én sikeres vizsgával befejeződött a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Türr 

István Képző és Kutató Intézet által szervezett park- és temető gondozói tanfolyam. A program 2015. február 

23-án kezdődött 24 ember részvételével. A tanfolyam ideje alatt a képzésben részt vevők elsajátíthatták a 

park- és temetőgondozás fortélyait mind elméletben, mind gyakorlatban. A képzés elméleti és gyakorlati 

oktatásból állt. A nemzetiségi önkormányzat képviselői nagy örömmel vették, hogy a vizsgát mindenki 

sikerrel teljesítette, valamint úgy gondolják, hogy nem csak a velük dolgozó emberekkel, hanem a Türr 

István Képző és Kutató Intézettel is jó kapcsolatot alakítottak ki, melyet szeretnének a jövőben is fenntartani, 

továbbá Perkáta Nagyközség Önkormányzatával is tovább mélyült pozitív kapcsolatuk. A Perkátai 

Nemzetiségi Önkormányzat jövőbeli tervei között szerepel még hasonló képzések, tanfolyamok indítása. 
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2015. május 22-én Székesfehérváron a Fejérvíz Zrt. közgyűlésén elfogadta a 2014. évre vonatkozó 

beszámolóit. 

2015. május 23-án a Dunamenti Szent Orbán Borrend Adonyban artotta hagyományos Szent Orbán napi 

ünnepségét. A rendezvény már délben elkezdődött, majd délután 3 órakor a borrendek körmenete után 

Főtisztelendő Szabó Gyula adonyi plébános által celebrált litániát követően került sor az idei díjak átadására 

Paulusz Imre kancellár Úr és Ronyecz Péter Polgármester Úr köszöntőit követően. Négy kategória: a fehér, a 

vörös, a rozé és az idegen termő első három díjazottjainak járó díjakat Nagy Zoltán, a Dunaújvárosi 

Rendőrkapitányság kapitánya, Csányi Kálmán, Pusztaszabolcs polgármestere, dr. Ruzicska Renáta, a 

Dunaújvárosi Járási Hivatal hivatalvezető helyettese és jómagam adtuk át. A díjazottak között szerepelt a 

vörös kategória harmadik helyezettjeként Vajk István siller bora. Az április 25-i Adonyban megrendezett 

XXI. kistérségi borverseny eredményhirdetését követően az borrend zászlósborának kihirdetése következett, 

amely a mindenkori fehér kategória nyertese kap, idén Paulusz Imre chardonnay bora. Az Év borásza 

vándordíj kitüntetést az alapító Ronyecz Péter polgármestertől Schmidt Attila vehette át. Az eseményen részt 

vett Győrfi Károly, a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének alelnöke, aki az országos borrend 

Pro Vino kitüntetését adta át Nedves Tibornak, az adonyi borrend Nagykövetének. Gratulálunk a két perkátai 

díjazottnak és a borrend tagjainak. A ceremóniát követően a vendégek pincelátogatásokon folytatták az 

ünneplést. 

2015. május 24-én Spányi Antal megyéspüspök 2015-ben az elmúlt időszak gyakorlatát alkalmazva az 5 

éves ciklus lejártát követően idén kiírta az egyházközségi képviselő-testületi választást. A Perkátai Római 

Katolikus Plébánia az előkészületeket követően a március 1-jei szentmisét követően tartotta meg a választást. 

A képviselő-testületnek alanyi jogon tagja a mindenkori plébános, a hitoktatók és a kántorok, így 

természetesen Főtisztelendő Pámer Ottó vezeti a testületet, illetve Toldi Róza Hajnal és Pavlicsek Zsolt 

hitoktatók, illetve Viczkó Vilmosné és Pavlicsek Patrik kántorok sem szerepeltek a szavazólapon. A 17 fős 

testületbe 12 tag került még beválasztásra: Csákné Virág Viktória, Dózsa Istvánné, Dózsáné Dr. Sasvári 

Ildikó, Fánczi Attila, Kliszki Bence, Kőszegi Györgyné, Pavlicsek Dániel Zsolt, Somogyi Balázs, Toldi 

János, Viczkóné Csóti Henrietta, Viczkó Vilmos és Virág Györgyné. Az egyházközségi képviselő-testület a 

meghirdetett menetrend szerint Pünkösd vasárnapján, a szentmise végén tette le ünnepélyes esküjét. Majd ezt 

követően a május 27-i alakuló ülésén alakította ki az új testület az egyházmegye által előírtak szerint 

munkarendjét és választotta meg tisztségviselőit. 

2015. május 26-án a kastély felújítására kiírt közbeszerzési eljárásban 7 vállalkozás vett részt a 

dokumentáció felvételével, akik közül 4 képviselte meg a közbeszerzési keretében megrendezett helyszíni 

bejáráson. 

2015. május 27-én közgyűlést tartott az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás, amely elfogadta a 2014. évre 

vonatkozó zárszámadási rendeletét, illetve döntött a megszűnésével kapcsolatban. 

2015. május 27-én rendkívüli testületi ülésen a képviselő-testület kiválasztotta a kastély projekt 

projektmenedzseri és műszaki menedzseri feladatait ellátó vállalkozásokat, illetve elfogadta gyermekvédelmi 

beszámolót. 

2015. május 28-án Székesfehérváron közgyűlést tartott a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt. és 

a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás is a 2014. év beszámolói kapcsán. A 

társulás módosította a Társulási Megállapodását is. 

2015. május 28-án Mezőfalván a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület is lezárta a 2014-es évet az 

elnökség és felügyelő bizottság által ajánlott, és a közgyűlés által elfogadott beszámolók elfogadásával. A 

több jelenlevő perkátai tag a közgyűléssel egyetemben támogatta az idei költségvetés módosítását is. 

2015. május 29-én Gárdonyban a kastély projekt kapcsán Perkáta Nagyközség Önkormányzata csatlakozott 

idén márciusban a Gárdonyi TDM-et működtető Gárdony és Térsége Turisztikai Egyesülethez, amely 

közgyűlésén elfogadta a 2014. évi beszámolóit. 

Az idén több helyszínen és időpontban kínáltak tartalmas programokat a gyermekeknek. A pedagógusok és a 

szülői szervezetek május 29-én az iskolában, majd június 1-jén az óvodában szerveztek ügyességi 

versenyeket, készültek finomságokkal. A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat május 31-én tartotta 

gyermeknapi programját a sportház előtt. Június 1-jén pedig az óvodában tartottak gyermeknapot. 

 

Szilasy László képviselő 

Itt tennék egy kiegészítést. A gyermeknap egy TÁMOP-3.1.4-es pályázat keretében került megrendezésre. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Köszönöm a jelzést. 2015. május 29-én a Nemzetgazdasági Miniszter döntése értelmében önkormányzatunk 

22.397.882 forintos kapacitásnövelésre fordítható támogatást nyert el az óvoda bővítésére. A testület még 

idén a március 18-i ülésén döntött a pályázat benyújtásáról.  
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2015. május 29-én aláírásra került a 2015. nyári rendezvények kapcsán az Agárdi Pop Strand és 

önkormányzatunk közötti megállapodás, amelynek értelmében idén is (2007 óta) 50%-os kedvezménnyel 

léphetnek be a koncertre a perkátai polgárok. 

2015. június 4-én rendkívüli ülésen Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete építési 

közbeszerzési eljárás kiírásáról döntött az óvodai kapacitásnövelő pályázat kapcsán, majd pályázat 

benyújtásáról hozott határozatot önkormányzati alapfeladatok fejlesztése kapcsán, az iskola, óvodai és 

tömegsport pályázati célban műfüves sportpálya megvalósítása tervvel. 

2015. június 4-én Rácalmáson egész napos katasztrófavédelmi képzésen vett részt a perkátai polgári védelmi 

rendszer néhány tagja - László Klaudia aljegyző, Kis József, a Faluüzemeltés vezetője, Vátkai Zoltán 

Perkátaőr. 

2015. június 5-én a Faluházban tartotta a Perkátai ÁMK Szivárvány Óvodájának nagycsoportja a ballagását. 

Másik két csoportból is búcsúztak gyermekek az óvodájuktól, anyák napi köszöntéssel egybekötött ünnepség 

keretében, május 21-én és május 29-én. Idén 37 kisgyermek ballagott el az óvodából. Kívánunk nekik 

sikerekben gazdag iskolai éveket! 

2015. június 10-én a kastély felújítására kiírt közbeszerzési eljárás kapcsán 7 magyarországi vállalkozás 

tekintett be a tervekbe, vette fel az ajánlattételi dokumentációt, és közülük 4 nyújtotta be hivatalos árajánlatát 

a 2015. június 10-i határidőig. A nettó 291.201.459 forint becsült értékű kivitelezési munkálatra a Swietelsky 

Magyarország Kft. (Budapest), a Fejérduna-Ép Kft. (Dunaújváros), a Fodor Kft. (Budapest) és az Unikor-

Épker Kft. (Bölcske) nyújtott be árajánlatot. 

2015. június 11-12-ig levélben kereste meg a 2 éven át tartó internetes és a Perkátai Híreken keresztüli 

szavazást követően az érintett 13 utca lakosságát az utcanév változtatások kapcsán Perkáta Nagyközség 

Önkormányzata, amelyben utcánként javaslatot is tett, figyelembe véve a szavazás eredményét. 

2015. június 14-én a hétvégén immáron negyedik alkalommal került megrendezésre az egyházmegyei kántor 

találkozó Perkátán. Az egyházmegye különböző egyházközségeiből érkező kántorai Wasztl János az 

egyházmegyei székesegyházi karnagy, zeneigazgató vezetésével a perkátai egyházi kórussal közösen 

énekeltek a szentmisén, ahol a ministránsok avatása és a hittanos gyermekek tanévzárása is megtörtént a Te 

Deumon. 

2015. június 16-án a május 6-i testületi ülésén hozott határozat után Perkáta Nagyközség Önkormányzata 

eredménnyel pályázott nyári gyermekétkeztetés tárgyában, amelynek értelmében június 16. és augusztus 28. 

között 54 napon 80 gyermek számára tudunk ebédet biztosítani. 

2015. június 17-én Dunaújvárosban Járási Közbiztonsági Fórumot tartott Nagy Zoltán dunaújvárosi 

rendőrkapitány a társszervezetekkel az önkormányzatok, a járási intézmények és civil szervezetek számára. 

2015. június 18-án Perkátán állampolgársági esküt tett Kuglics Gábor visszahonosítási eljárása 

eredményeként, Kuglics Úr perkátai származású, szülei jelenleg is Perkátán élnek. A következő időszak 

eseményei. 2015. június 20-án kerül megrendezésre az iskolai ballagás. 2015. június 27-én Megye nap lesz 

Dunaújvárosban. 2015. július 4-én a III. Kastélykerti Motoros Találkozó a Kastélykertben kerül 

megrendezésre a Perkátai Régiséggyűjtő Egyesület szervezésében. 

2015. július 5-től 12-ig testvértelepülési gyermektábor lesz Perkátán, Kisbács, Saint-Maximin és Figueiró 

dos Vinhos (Saint-Maximin portugál testvérvárosa) részvételével. 

2015. július 11-én a II. Perkátai Lovas Találkozó lesz a Táncsics Mihály utcában és Grund Kupa. 2015. 

július 19-én a Kármelhegyi Boldogasszony tiszteletére rendezett Teréz-napi megemlékezés és litánia fog 

zajlani a József Attila utcai haranglábnál Ujfalusi Pál és a Polgári Összefogás Perkátáért Egyesület 

szervezésében. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait a beszámolóhoz. Amennyiben nincs, 

javaslom elfogadásra az aktuális eseményekről szóló polgármesteri 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: 

 

86/2015. (VI. 25.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta az aktuális eseményekről szóló 

polgármesteri beszámolót. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. június 25. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

A Pénzügyi Bizottság elnöke Kovács Ferenc a bizottság ülésén részt tudott venni, de a képviselő-testület 

ülésén nem tudott megjelenni. A hármas, hatos, hetes és nyolcas napirendi pontokat tárgyalta a Pénzügyi 

Bizottság. Kovács Ferenc elnök Ujfalusi Pál képviselő urat bízta meg a bizottság döntésének ismertetésével. 
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Ujfalusi Pál képviselő 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a négy említett napirendi pontot és a képviselő-testületnek elfogadásra 

javasolja az előterjesztéseket. 

 

III. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Harmadik napirendi pont a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása. Második körben, a tagi önkormányzatok véleményezését követően, a tagi 

önkormányzatok módosító javaslatait is tartalmazza az előterjesztés. Módosító javaslat, észrevétel 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterétől érkezett. Kérem a képviselő-testület tagjainak a 

hozzászólásait. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Amennyiben nincs hozzászólás, 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: 

 

87/2015. (VI. 25.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására 

vonatkozó javaslatot megvitatta és a következő határozatot hozta: 

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a „Magyarország helyi önkormányzatairól” 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján a 2006. szeptember 19. napján 

alapított Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodását (továbbiakban: Társulási Megállapodás) az alábbiak szerint módosítja: 

 

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. Várpalota térség törlésére tekintettel Csór Község 

Önkormányzata, Öskü Község Önkormányzata, Ősi Község Önkormányzata és Tés Község 

Önkormányzata Székesfehérvár térségébe kerül besorolásra. 

 

2. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó felsorolás 

Dömsöd térség megnevezés alatt kiegészül: 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 

 

3.A Társulási Megállapodás IV/3. pontja első bekezdésében szereplő „90.§ (5) és (8) 

bekezdésekben,” szövegrész helyébe „90.§ (8) bekezdésben,” szövegrész lép. 

 

4. A Társulási Megállapodás IV/3.2. c) pontjában szereplő „Ht. 88.§ (4) a, b, d, pontokban” 

szövegrész helyébe „Ht. 88.§ (4) bekezdés a), b) és d) pontokban” szövegrész lép. 

 

5. A Társulási Megállapodás V. fejezetének második bekezdése helyébe az alábbi szövegrész 

lép:  

„A Társulás szakágazati besorolása: 841218 Lakás- kommunális szolgáltatások igazgatása.  

A Társulás kormányzati funkció szerinti alaptevékenységei: 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása 
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013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok” 

 

6. A Társulási Megállapodás  V. rész V/1. a) pont első bekezdésének második mondatából 

törlésre kerül a „melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz„ szövegrész. 

 

7. A Társulási Megállapodás V/1.c) pontjának második bekezdésének második mondatából 

törlésre kerül a „féléves és háromnegyed” szövegrész. 

 

8. A Társulási Megállapodás teljes szövegében az elnökhelyettes és elnökhelyettesek 

megnevezések helyébe alelnök és alelnökök megnevezés lép.  

 

9. A Társulási Megállapodás VII/1. pontjának első bekezdése az alábbi mondattal egészük ki: 

„Az önkormányzatok által delegált tagok felsorolását a Szervezeti és Működési Szabályzat 

tartalmazza.” 

 

10. A Társulási Megállapodás VII/1.1. a) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

„a) a Társulási Tanács elnökének, alelnökének, Operatív Tanács tagjának, Operatív Tanács 

elnökének, Felügyelő Bizottsági tagjának, Felügyelő Bizottság elnökének a megválasztása, 

visszahívása,” 

 

11. A Társulási Megállapodás VII/1.1. o) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:  

„o) Projekt Iroda létrehozása, a Projekt Iroda vezetője felett a kiemelt munkáltatói jogok 

(kinevezés, felmentés) gyakorlása” 

 

12. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont harmadik bekezdésének utolsó mondata helyébe a 

következő mondat lép: „A Társulás érintett tisztségviselőinek megbízatása határozott időre szól.”  

 

13. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pontjának hatodik bekezdésének utolsó mondata törlésre 

kerül. 

 

14. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont nyolcadik bekezdésében „A VII/1.1./ a., c., d., e., f., 

g., h., m., pontokban foglalt esetekben a Társulási Tanácsban résztvevő tagok minősített többséggel 

hozott határozata szükséges.” mondat helyébe az alábbi mondat lép: „A VII/1.1. a), c), d), e), f), g), 

h), m) és o) pontokban foglalt esetekben a Társulási Tanácsban résztvevő tagok minősített 

többséggel hozott határozata szükséges.” 

 

15. A Társulási Megállapodás VII/1.3. o) pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül „és 

gazdasági vezetője”. 

 

16. A Társulási Megállapodás VII/3. pontjának második bekezdése helyébe az alábbi mondat 

lép: „A Projekt Iroda önálló jogi személy, az Áht. 7.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti, a Társulás 

hulladékgazdálkodási feladatinak ellátását végző költségvetési szerv.” 

 

17. A Társulási Megállapodás VII/3. pontjának harmadik bekezdésében „és a gazdasági vezető” 

szövegrész törlésre kerül. 

 

18. A Társulási Megállapodás VII/3. pont utolsó bekezdése helyébe az alábbi mondat lép: 

„A Projekt Iroda szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályozást a Társulás Tanácsa 

által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.” 

 

19. A Társulási Megállapodás VII/4. pontjának negyedik bekezdés b) pontjából „féléves és” 

szövegrész törlésre kerül. 

 

20. A Társulási Megállapodás VII/4. pontjának hatodik bekezdésében „A jelen fejezet” 

szövegrész helyébe a következő szövegrész lép: „A jelen VII/4. pont negyedik bekezdés”. 

 

21. A Társulási Megállapodás XI/1. pontja az alábbi második bekezdéssel egészül ki: 
„Amennyiben a beruházás jelen szerződés aláírásától számított 3 éven belül nem kezdődik meg, 
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illetve az aláírástól számított 6 éven belül nem valósul meg, úgy Tagok a fent megjelölt határidő 

letelte után, ezen okból is élhetnek felmondási jogukkal.” 

 

22. A Társulási Megállapodás XI/1. pontjának harmadik bekezdésen a „továbbá a Társulás, 

mind kedvezményezett támogatásban részesült, a kötelező üzemeltetési, fenntartási időtartam 

lejártának napjáig.” szövegrész törlésre kerül. 

 

23. A Társulási Megállapodás XI/3. pont második bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 

„A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselő-testületének 

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.” 

 

24. A Társulási Megállapodás 1. számú mellékletének megnevezése „Tagi önkormányzatok 

felsorolása a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvényben 

meghatározott időpont szerinti lakosságszámmal” 

 

25. A Társulási Megállapodás 4. számú melléklete törlésre kerül. 

 

II. 

1. A Képviselő-testület a Társulási Megállapodást az I. pontban foglalt módosítással egységes 

szerkezetbe foglalva a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a Közép-Duna Vidéke 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt 

Társulási Megállapodásának aláírására, valamint felkéri a Polgármestert, hogy a határozat 

megküldésével értesítse a Társulás Társulási Tanácsa Elnökét a Képviselő-testület döntéséről.  

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. június 25. 

 

IV. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Negyedik napirendi pont beszámoló a Perkátai Szociális Központ 2014. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi tevékenységéről. A beszámoló kiegészítésre került a nevelőszülői tevékenység 

ismertetésével. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.  

 

Szilasy László képviselő 

Az elmúlt évekhez képest pozitív dolgokról tudok beszámolni. A tavalyi év őszén szorosan fel tudtuk venni a 

kapcsolatot a Perkátai Szociális Központtal és úgy gondolom, hogy nagyon jó, szoros együttműködés alakult 

ki a gyermekvédelem területén. Heti rendszerességgel jön két szakember az iskolába és a pedagógusok által 

összeírt esetleírásokat, problémákat megkapják és így hatékonyan tudnak részt venni a gyermekek 

védelmében.  

 

Vátkainé Boda Ildikó képviselő 

Megdöbbentő, hogy 36 nevelésbe vett gyermek van Perkátán. Hány gyermeket lehet elhelyezni egy 

nevelőszülőnél? 

 

Takács Ágnes a Perkátai Szociális Központ intézményvezető-helyettese 

A legtöbb gyermek, ami egy családnál van nyolc fő. 

 

Szilasy László képviselő 

Sokszor találkozunk olyan nevelőszülőkkel, akik tanácstalanok és biztos vagyok benne, hogy a Perkátai 

Szociális Központhoz fordulnak segítségért.  
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Somogyi Balázs polgármester 

Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a Perkátai Szociális Központ 2014. évi 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről 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: 

 

88/2015. (VI. 25.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Perkátai Szociális Központ 

2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót. A beszámoló a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. június 25. 

 

V. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Ötödik napirendi pont beszámoló az Általános Művelődési Központ 2014. II. félévi – 2015. I. félévi 

tevékenységéről. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.  

 

Bogó Anikó képviselő 

A beszámolót az óvodai nevelési évhez igazodva készítettem el. Kizárólag szakmai beszámoló, pénzügyi 

adatokat nem tartalmaz. Külön mutattam be a közművelődési feladatokat. Itt az együttműködéseket emeltem 

ki, több középiskolával, civil szervezettel állunk kapcsolatban. A rendezvények, programok külön kiemelve 

megtalálhatóak a beszámolóban. Ezt követi a könyvtárat érintő programok összefoglalása, a könyvtárban 

kialakított helytörténeti tár bemutatása, illetve hogyan alakult át a katalógusrendszer. Az óvoda beszámolója 

a nevelési év legfőbb feladatait, célkitűzéseit mutatja be. Az év során több pályázatot is készítettünk. 

Kiemelném az év legnagyobb pályázatát, a köznevelési intézmények számára kiírt Erasmus + KA1 

pályázatot, amelyben hat óvodapedagógus vett részt. A pályázat keretében partnereinkkel szoros kapcsolatot 

tudtunk kialakítani, emberi és szakmai téren egyaránt. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra az Általános Művelődési Központ 2014. II. félévi 

– 2015. I. félévi tevékenységéről 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: 

 

89/2015. (VI. 25.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta az Általános Művelődési 

Központ 2014. II. félévi – 2015. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolót. A beszámoló a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. június 25. 

 

VI. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Hatodik napirendi pont Gördülő Fejlesztési Terv első ütemének végrehajtásával kapcsolatos döntéshozatal. 

A Magyar Energetikai és Közmű- szabályozási Hivatal jóváhagyta a Fejérvíz Zrt. egész működési területére 

vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet. A Gördülő Fejlesztési Terv első ütemének végrehajtásával 

kapcsolatban az önkormányzatra sok feladat és kötelezettség hárul. A terv első ütemében szereplő munkákat 

2015. év végéig be kell fejezni. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy bízza meg a Fejérvíz Zrt-t a Gördülő 

Fejlesztési Terv első ütemének végrehajtásával kapcsolatos munkák elvégzésével. Kérem a képviselő-testület 

tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom a Fejérvíz Zrt. megbízását. 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: 

 

90/2015. (VI. 25.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

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

Ivóvíz Szolgáltató Rendszer – V, közműves ivóvízellátás víziközmű-szolgáltatási ágazatra vonatkozó 

Gördülő Fejlesztési Terv első ütemének végrehajtásával kapcsolatos munkák elvégzésével a Fejérvíz 

Zrt-t bízza meg. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. június 25. 

 

VII. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Hetedik napirendi pont az államháztartáson kívüli források átvételének és átadásának szabályairól szóló 

rendelettervezet megtárgyalása. Két civil szervezetet rendszeresen támogat önkormányzatunk, a Perkátai 

Sport Egyesületet, illetve a Perkátai Polgárőrséget. Ha a képviselő-testület megalkotja ezt a rendeletet, akkor 

két lehetőség van az ÁMK által kezelt 500 000 Ft összegű keretre kezelésére vonatkozóan. Vagy visszaveszi 

az önkormányzat az összeget és a rendelethez igazodva fogja kezelni, vagy hasonló jellegű szabályozást kell 

meghozni az ÁMK-ra tekintettel. Arra fogok javaslatot tenni, hogy vegye vissza az önkormányzat az 

500 000 Ft-ot. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.  

 

Bogó Anikó képviselő 

Jó ötletnek tartom, hogy az 500 000 Ft összegű kerettel is az önkormányzat rendelkezzen. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra az államháztartáson kívüli források átvételének és 

átadásának szabályairól 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: 

 

15/2015. (VI. 26.) képviselő-testületi rendelet 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „az államháztartáson kívüli 

források átvételének és átadásának szabályairól” szóló rendeletet. A rendelet a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.    

 

VIII. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Nyolcadik napirendi pont „a közterületek elnevezésének és a házszám megállapításának” szabályairól szóló 

8/2014. (IX. 04.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása. Számos egyeztetés történt az elmúlt 

időszakban a házszám szabályozásával kapcsolatban arra vonatkozóan, hogy kinek mi a hatásköre. A 

különböző hatóságok eltérő tájékoztatást adtak.  

 

Dr. Lakos László jegyző 

A félreértést egy Gárdonyban tartott előadás okozta, amelyet a Belügyminisztérium egyik előadója tartott. 

Ott értelmezték félre szavait a házszámozással és a címképzéssel kapcsolatban. A címképzés jegyzői 

hatáskör, a házszámozás az Mötv. szerint képviselő-testületi hatáskör. A két fogalmat keverték. Személyesen 

beszéltem az előadóval, aki tájékoztatott, hogy valószínűleg félreértették. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.  

 

Szilasy László képviselő 

Az utcanév változtatás miatt szükségessé váló hatósági igazolvány-, forgalmi engedély csere, cégadat 

módosítása díj- és illetékmentes.  
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Somogyi Balázs polgármester 

Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra „a közterületek elnevezésének és a házszám 

megállapításának” szabályairól szóló 8/2014. (IX. 04.) önkormányzati 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: 

 

16/2015. (VI. 26.) képviselő-testületi rendelet 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a közterületek elnevezésének és 

a házszám megállapításának” szabályairól szóló 8/2014. (IX. 04.) önkormányzati rendelet 

módosítását. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.    

 

IX. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Kilencedik napirendi pont a közterület elnevezés módosításával kapcsolatos döntéshozatal. 2013. 

márciusában tettünk egy felhívást a Perkátai Híreken keresztül azzal kapcsolatban, hogy milyen jellegű 

utcanév változtatást látnak indokoltnak a lakosok, illetve a www.perkata.hu települési portálon két évig 

tartott a szavazás, 9202 személy adta le szavazatát. Az internetes szavazásban két kategória döntő többséggel 

nyert. Egyik a perkátai történelmi közéleti személy kategória, a másik a II. világháború utánig használt 

közterület elnevezések kategóriája. Tizenhárom olyan közterület elnevezés van településünkön, amelyek a 

XX. századi önkényuralmi rendszerhez kapcsolódnak. Engels Frigyes nevét a Magyar Tudományos 

Akadémia állásfoglalása alapján nem kötelező megváltoztatni, de úgy gondolom, hogy a települési lakosok, 

a népi történelmi szemlélet úgy ítéli meg, hogy Engels Frigyes kapcsolódik a kommunista rendszerhez. A 

Fürst Sándor utca, a György Gyula utca, a Lenin utca, a Marx Károly utca, a Rajk László utca, a Révai 

József utca, a Rózsa Ferenc utca, a Ságvári Endre utca, a Sallai Imre utca, a Somogyi Béla utca, a Tanácsház 

utca és a Tanácsköztársaság utca közterület elnevezéseket módosítanánk. A Tanácsház utcával kapcsolatban 

nyújtottunk be a Magyar Tudományos Akadémiához állásfoglalási kérelmet, amely még nem érkezett meg. 

A Tanácsköztársaság utca kettéválasztása történne meg. A Dózsa György utcától a patakig lenne egy utca 

mint Peking utca, a pataktól a Bajcsy-Zsilinszky Endre utcáig pedig Babits Mihály utca. Néhány utca 

esetében érkezett visszajelzés a lakosok részéről. A Szent Imre utca volt a javaslat a mostani Lenin utcára. 

Az utca lakosai aláírást gyűjtöttek és azt kérték, hogy az utca neve legyen Fehérvári utca. A Marx Károly 

utcára Móricz Zsigmond utcát javasoltunk. Itt a 23 házból 18-an támogatták, hogy Mária utca legyen a neve. 

Az Engels Frigyes utcából több lakos keresett meg e-mailben, több javaslatuk is volt a Kisbács utca helyett. 

Ők javasolták a Fő utcát, a Malom utcát, a Távírda utcát. Alpolgármester Asszonnyal személyes 

megkeresésen alapuló válaszadással kerestük meg a lakosokat. 17 házban laknak az Engels Frigyes utcában. 

Heten javasolták a Kisbács utcát, négyen a Fő utcát, ketten az Engels Frigyes utcát, ketten a Távírda utcát, 

ketten a Malom utcát. Volt még egy javaslat Frank Engels elnevezésre. A második határozati javaslat arról 

szólna, hogy mivel az Engels Frigyes utca megváltoztatását a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása 

nem teszi kötelezővé, ezért az Engels Frigyes utcai gazdasági szervezetek esetében a cégadat módosítás 

számlával igazolt ügyvédi költségének nettó értékét legfeljebb 20 000 Ft-ig a képviselő-testület átvállalja. 

Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.  

 

Bogó Anikó képviselő 

Örülök, hogy képviselőként személy szerint szavazhatok az utcanevek megváltoztatásáról. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a közterületek elnevezésének módosítására 

vonatkozó határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.perkata.hu/
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A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 

 

91/2015. (VI. 25.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a XX. századi 

önkényuralmi rendszerekhez köthető közterületek elnevezését az alábbiak szerint módosítja: 

  

Helyrajzi 

szám 

A közterület régi elnevezése A közterület új elnevezése 

685 Engels Frigyes utca Kisbács utca 

1273 Fürst Sándor utca Kodály Zoltán utca 

803 György Gyula utca Dr. Baráth Károly utca 

1489 Lenin utca Fehérvári utca 

1314 Marx Károly utca Mária utca 

93 Rajk László utca Mátyás király utca 

623 Révai József utca Szent-Györgyi Albert utca 

1692 Rózsa Ferenc utca Rózsa utca 

1386 Ságvári Endre utca Radnóti Miklós utca 

1968 Sallai Imre utca Szent István utca 

1299 Somogyi Béla utca Puskás Ferenc utca 

651 Tanácsház utca Saint-Maximin utca 

1121 Tanácsköztársaság utca 

(nyugat, a pataktól a Bajcsy-

Zsilinszky Endre utcáig) 

Babits Mihály utca 

1121 Tanácsköztársaság utca (kelet, 

Dózsa György utcától a 

patakig) 

Peking utca 

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Perkáta Nagyközség 

Jegyzőjét a közterületek elnevezésével kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. június 25. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Javaslom a képviselő-testületnek, hogy az Engels Frigyes utcai gazdasági szervezetek esetében a cégadat 

módosítás számlával igazolt ügyvédi költségének nettó értékét legfeljebb 20 000 Ft-ig vállalja át. 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: 

 

92/2015. (VI. 25.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Engels Frigyes 

utcai gazdasági szervezetek esetében a cégadat módosítás számlával igazolt ügyvédi költségének 

nettó értékét legfeljebb 20 000 Ft-ig a képviselő-testület a 2015. évi költségvetés K337 Egyéb 

szolgáltatások kiadási előirányzata terhére átvállalja. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. június 25. 

 

X. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Tízedik napirendi pont az óvodabővítés vállalkozási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárással 

kapcsolatos döntéshozatal. A képviselő-testület 2015. június 4. napján tartott ülésén határozott az eljárás 

megindításáról, döntött az ajánlattételre felkért szervezetek köréről is. 2015. június 5. napján került 

megküldésre az eljárást megindító felhívás és a dokumentáció. Az ajánlattételre felkért szervezetek között 
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volt az AK Iparicentrum Kft. (2191 Bag, Dózsa Gy. u. 19.), a Bani-Mali Bau Építőipar, 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.). 2015. június 22. napján 10:00 órára meghatározott 

ajánlattételi határidőre egy ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát. A Bani-Mali Bau Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft. árajánlata nettó 16 964 345 Ft. A pályázatban az építési célra igényelt támogatás összege bruttó 

20 467 482 Ft. volt, azaz a benyújtott árajánlat a rendelkezésre álló fedezetre tekintettel is megfelelő. A 

Bíráló Bizottság az ülést megelőzően kialakította álláspontját és a Bani-Mali Bau Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. árajánlatát javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

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

határozatot hozza: 

 

93/2015. (VI. 25.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az „Óvodabővítés vállalkozási szerződés 

keretében” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

A képviselő-testület nyertes ajánlattevőnek a Bani-Mali Bau Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft. (8000 Székesfehérvár, Köfém lakótelep 18. 2. em. 5.) ajánlattevőt hirdeti ki. 

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az eljárás eredményét a mellékelt 

összegezés szerinti tartalommal kihirdesse, és a vállalkozási szerződést az eljárást megindító felhívás 

és a dokumentáció tartalmának megfelelően a nyertes ajánlattevővel megkösse. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. június 25. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Műszaki ellenőri árajánlatokat kértünk be, a pályázatban nem elszámolható költsége. A Trans-Statika 

Mérnöki Kft. (8143 Sárszentmihály, Harangvirág u. 1.) árajánlata bruttó 406 400 Ft, az Ádám Építész Kft. 

(8132 Lepsény, Fő u. 26.) árajánlata bruttó 381 000 Ft, a Tátrai Ferenc Mérnöki Irodája (8152 Kőszárhegy, 

Hősök u. 12.) árajánlata bruttó 330 200 Ft. Javaslom a legkedvezőbb árajánlat elfogadását. Kérem a 

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

Mérnöki Irodája bruttó 330 200 Ft összegű árajánlatának 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: 

 

94/2015. (VI. 25.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az „Óvodabővítés vállalkozási szerződés 

keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban műszaki ellenőri feladatokkal bízza meg Tátrai Ferenc 

Mérnöki Irodáját (8152 Kőszárhegy, Hősök u. 12.) bruttó 330 200 Ft összegben a 2015. évi 

költségvetés K337 Egyéb szolgáltatások kiadási előirányzata terhére. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. június 25. 

 

XI. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Tizenegyedik napirendi pont a bejelentések. 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 18:25 perckor 

bezárta. 

 

 

 

Somogyi Balázs             Dr. Lakos László 

    polgármester                                jegyző 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

             Szilasy László                                                                        Szabó Tamás    

                képviselő                                        képviselő  


