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(csütörtök) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült  
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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: A 2015. július 2-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, Szabó Tamás, Ujfalusi Pál, 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 hét fő testületi tag 

jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőknek felkérem Kovács Ferenc és Szilasy László képviselő-testületi tagokat, 

amennyiben a képviselő-testületnek nincs ellenvetése. Első napirendi pontban javaslom tárgyalni a „Kínai-

magyar Kulturális Turisztikai Központ létrehozása a perkátai Győry kastélyban” tárgyú projekt keretében a 

perkátai Győry kastély felújításának kivitelezési munkáira kiírt közbeszerzési pályázattal kapcsolatos 

döntéshozatalt, második napirendi pontban javaslom tárgyalni „a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról” szóló 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelet módosítását, harmadik napirendi pontban 

javaslom tárgyalni a Perkáta Nagyközség Önkormányzata és a Perkátai Általános Művelődési Központ, a 

Perkátai Polgármesteri Hivatal, a Perkátai Szociális Központ között kötendő munkamegosztási megállapodás 

megtárgyalását, negyedik napirendi pontban javaslom tárgyalni a Perkáta Nagyközség Önkormányzatára, 

valamint az általa alapított költségvetési szervekre vonatkozó pénzügyi, gazdálkodási szabályzatok 

elfogadását, ötödik napirendi pontban javaslom tárgyalni az I. számú védőnői körzetbe védőnő kinevezését. 

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 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 

 

95/2015. (VII. 2.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a módosított napirendet az 

alábbiak szerint. 

 

NAPIREND 

 

1. „Kínai-magyar Kulturális Turisztikai Központ létrehozása a perkátai Győry kastélyban” 

tárgyú projekt keretében a perkátai Győry kastély felújításának kivitelezési munkáira 

kiírt közbeszerzési pályázattal kapcsolatos döntéshozatal 

2. „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 7/2014. (IV. 24.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

3. Perkáta Nagyközség Önkormányzata és a Perkátai Általános Művelődési Központ, a 

Perkátai Polgármesteri Hivatal, a Perkátai Szociális Központ között kötendő 

munkamegosztási megállapodás megtárgyalása 

4. Perkáta Nagyközség Önkormányzatára, valamint az általa alapított költségvetési 

szervekre vonatkozó pénzügyi, gazdálkodási szabályzatok elfogadása 

5. I. számú védőnői körzet védőnőjének kinevezése 
 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. július 2. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

A Pénzügyi Bizottság a védőnői kinevezésen kívül minden napirendi pontot tárgyalt. Kérem a Pénzügyi 

Bizottság elnökét, Kovács Ferencet, hogy ismertesse a bizottság döntéseit. 
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Kovács Ferenc képviselő 

A Pénzügyi Bizottság mind a négy napirendi pontot javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

I. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Első napirendi pont „Kínai-magyar Kulturális Turisztikai Központ létrehozása a perkátai Győry 

kastélyban” tárgyú projekt keretében a perkátai Győry kastély felújításának kivitelezési munkáira 

kiírt közbeszerzési pályázattal kapcsolatos döntéshozatal. A képviselő-testület előtt a bíráló 

bizottság döntés előkészítő szakvéleménye látható. Az ajánlati dokumentációt hét vállalkozás vitte 

el. Ezért külön ellenszolgáltatást az önkormányzat nem kért. 2015. május 26-án volt egy bejárás. Az 

érdeklődők közül négy vállalkozás nyújtotta be árajánlatát. Kiegészítő tájékoztatás nyújtására két 

alkalommal, az ajánlattételi határidő elhalasztására egy alkalommal került sor. Az ajánlatokkal 

kapcsolatban szükség volt hiánypótlások, tisztázó válaszok, indokolások bekérésére. A 

felszólításoknak a Fodor Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a Swietelsky 

Magyarország Kft. tett eleget. A bíráló bizottság tagjai megvizsgálták a benyújtott dokumentumokat 

és megállapították, hogy azokkal kapcsolatban további tisztázó kérdések feltétele szükséges. A 

benyújtási határidő 2015. július 1-je volt. A bíráló bizottság javasolja a Fodor Építőipari, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. árajánlatának érvényessé nyilvánítását, a Fejérduna-Ép Kft., a 

Mega-Logistic Zrt., az Unikorn-Épker Építőipari és Szolgáltató Kft. és a Swietelsky Magyarország 

Kft. árajánlatának érvénytelenné nyilvánítását. A bíráló bizottság az eljárás nyertesének a Fodor 

Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t javasolja nyilvánítani. Kérem a képviselő-testület 

tagjainak a hozzászólásait a beszámolóhoz. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Amennyiben nincs hozzászólás, javaslom a bíráló bizottság javaslatának elfogadását. Aki ezzel egyetért, 

kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 

 

96/2015. (VII. 2.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az eljárást lezáró 

döntés meghozatalára vonatkozó előterjesztést „a Kínai-magyar Kulturális Turisztikai 

Központ létrehozása a perkátai Győry-kastélyban” tárgyú projekt keretében a perkátai 

Győry-kastély felújításának kivitelezési munkáira kiírt közbeszerzési pályázattal 

kapcsolatban. 

A képviselő-testület a Fodor Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1113 Budapest, 

Ibrahim u. 9.) árajánlatát érvényesnek, a Fejérduna-Ép Kft. (2400 Dunaújváros, Béke tér 3.), 

a Mega-Logistic Zrt. (1062 Budapest, Bajza út 17-19.), az Unikorn-Épker Építőipari és 

Szolgáltató Kft. (7025 Bölcske, Vasút utca 0690/32. hrsz.), és a Swietelsky Magyarország 

Kft. (1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. ép. V. em.) árajánlatát érvénytelennek nyilvánítja. 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti eljárást eredményesnek 

nyilvánítja és nyertes ajánlattevőnek a Fodor Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

(1113 Budapest, Ibrahim u. 9.) ajánlattevőt hirdeti ki. 
 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. július 2. 

 

II. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Második napirendi pont „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 7/2014. (IV. 24.) 

önkormányzati rendelet módosítása. „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. 

évi III. törvény 2015. március 1-jei módosítása miatt szükséges a rendelet módosítása. A 

rendeletünkben a köztemetés elrendelése a polgármester hatáskörében van. Március 1-jével a 
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köztemetés elrendelése a polgármester hatásköréből átkerült a képviselő-testület hatáskörébe. 

Emiatt vált szükségessé a rendelet módosítása. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. 

Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 

7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelet módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 

jelezze. 

 

A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

17/2015. (VII. 3.) képviselő-testületi rendelet 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról” szóló 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelet módosítását. A rendelet 

a jegyzőkönyv mellékletét képezi.    

 

III. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Harmadik napirendi pont Perkáta Nagyközség Önkormányzata és a Perkátai Általános Művelődési 

Központ, a Perkátai Polgármesteri Hivatal, a Perkátai Szociális Központ között kötendő 

munkamegosztási megállapodás megtárgyalása. Kérem a képviselő-testület tagjainak a 

hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a munkamegosztási megállapodást. Aki 

ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 

A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 

 

97/2015. (VII. 2.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

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

Perkáta Nagyközség Önkormányzata és a Perkátai Általános Művelődési Központ, a 

Perkátai Polgármesteri Hivatal, a Perkátai Szociális Központ között kötendő 

munkamegosztási megállapodást. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. július 2. 
 

IV. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Negyedik napirendi pont Perkáta Nagyközség Önkormányzatára, valamint az általa alapított 

költségvetési szervekre vonatkozó pénzügyi, gazdálkodási szabályzatok elfogadása. A különböző 

szabályzatok aktualizálására került sor. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. 

Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a Perkáta Nagyközség Önkormányzatára, valamint az 

általa alapított költségvetési szervekre vonatkozó számlarendet. Aki ezzel egyetért, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 
 

A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 

 

98/2015. (VII. 2.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Perkáta 

Nagyközség Önkormányzatára, valamint az általa alapított költségvetési szervekre 

vonatkozó számlarendet. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. július 2. 
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Somogyi Balázs polgármester 

Javaslom elfogadásra a Perkáta Nagyközség Önkormányzatára, valamint az általa alapított 

költségvetési szervekre vonatkozó számviteli politikát. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 

jelezze. 
 

A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 

 

99/2015. (VII. 2.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Perkáta 

Nagyközség Önkormányzatára, valamint az általa alapított költségvetési szervekre 

vonatkozó számviteli politikát. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. július 2. 
 

Somogyi Balázs polgármester 

Javaslom elfogadásra a Perkáta Nagyközség Önkormányzatára, valamint az általa alapított 

költségvetési szervekre vonatkozó pénzkezelési szabályzatot. Aki ezzel egyetért, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 
 

A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 

 

100/2015. (VII. 2.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Perkáta 

Nagyközség Önkormányzatára, valamint az általa alapított költségvetési szervekre 

vonatkozó pénzkezelési szabályzatot. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. július 2. 
 

Somogyi Balázs polgármester 

Javaslom elfogadásra a Perkáta Nagyközség Önkormányzatára, valamint az általa alapított 

költségvetési szervekre vonatkozó eszközök és források értékelési szabályzatát. Aki ezzel egyetért, 

kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 

A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 

 

101/2015. (VII. 2.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Perkáta 

Nagyközség Önkormányzatára, valamint az általa alapított költségvetési szervekre 

vonatkozó eszközök és források értékelési szabályzatát. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. július 2. 
 

Somogyi Balázs polgármester 

Javaslom elfogadásra a Perkáta Nagyközség Önkormányzatára, valamint az általa alapított 

költségvetési szervekre vonatkozó eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzatát. 

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 

A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 
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102/2015. (VII. 2.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Perkáta 

Nagyközség Önkormányzatára, valamint az általa alapított költségvetési szervekre 

vonatkozó eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzatát. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. július 2. 
 

Somogyi Balázs polgármester 

Javaslom elfogadásra a Perkáta Nagyközség Önkormányzatára, valamint az általa alapított 

költségvetési szervekre vonatkozó felesleges vagyontárgyak hasznosítási és selejtezési szabályzatát. 

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 

A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 

 

103/2015. (VII. 2.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Perkáta 

Nagyközség Önkormányzatára, valamint az általa alapított költségvetési szervekre 

vonatkozó felesleges vagyontárgyak hasznosítási és selejtezési szabályzatát. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. július 2. 
 

Somogyi Balázs polgármester 

Javaslom elfogadásra a Perkáta Nagyközség Önkormányzatára, valamint az általa alapított 

költségvetési szervekre vonatkozó pénzügyi kötelezettségvállalási szabályzatot. Aki ezzel egyetért, 

kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 

A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 

 

104/2015. (VII. 2.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Perkáta 

Nagyközség Önkormányzatára, valamint az általa alapított költségvetési szervekre 

vonatkozó pénzügyi kötelezettségvállalási szabályzatot. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. július 2. 
 

Somogyi Balázs polgármester 

Javaslom elfogadásra a Perkáta Nagyközség Önkormányzatára, valamint az általa alapított 

költségvetési szervekre vonatkozó beszerzési, anyag- és eszközgazdálkodási szabályzatot. Aki ezzel 

egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 

A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 

 

105/2015. (VII. 2.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Perkáta 

Nagyközség Önkormányzatára, valamint az általa alapított költségvetési szervekre 

vonatkozó beszerzési, anyag- és eszközgazdálkodási szabályzatot. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. július 2. 
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V. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Ötödik napirendi pont az I. számú védőnői körzetbe védőnő kinevezése. Ságiné Völgyesi Mária 

távozása óta több alkalommal hirdette meg az önkormányzat a védőnői munkakört, 

eredménytelenül. Június folyamán Illés Eszter a munkakör ellátásához szükséges végzettséget 

megszerezte. A Sárbogárdon székelő vezető védőnő véleményét is kikértük. Az elmúlt két 

hónapban nem védőnői, hanem különféle adminisztratív feladatokat látott el Eszter. Szó volt arról, 

hogy szolgálati lakást tud biztosítani az önkormányzat, de jelezte, hogy ezzel még nem szeretne 

élni. A helyettesítési feladatokat Bogóné Plasek Krisztina látta el jövedelem kiegészítés ellenében. 

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

Illés Eszter kinevezéséről szóló határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 

jelezze. 
 

A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 

 

106/2015. (VII. 2.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az I. 

számú védőnői körzetbe a védőnői feladatok és a hozzá tartozó iskola egészségügyi 

feladatok ellátására 2015. július 2-ától határozatlan időre közalkalmazotti jogviszonyba 

kinevezi Illés Esztert.  

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. július 2. 
 

Somogyi Balázs polgármester 

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

 

Ujfalusi Pál képviselő 

2015. július 4-én kerül megrendezésre a III. Perkátai Kastélykerti Motoros Találkozó a Perkátai 

Régiséggyűjtő Egylet szervezésében, ahova mindenkit sok szeretettel várunk. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Amennyiben nincs több hozzászólás, a testületi ülést bezárom. 

 

Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester a testületi ülést 17:25 perckor 

bezárta. 

 

 

 

Somogyi Balázs             Dr. Lakos László 

    polgármester                                jegyző 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

 

             Szilasy László                                                                        Kovács Ferenc  

                képviselő                                        képviselő  


