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PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 3-án 

(hétfő) 11:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perkáta, 2015. augusztus 3. 

 

Határozat: 107-113/2015. (VIII. 3.) 

 

Rendeletek: 18/2015. (VIII. 4.) 

          19/2015. (VIII. 4.) 

          20/2015. (VIII. 4.) 

          21/2015. (VIII. 4.) 

           

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 2 

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: A 2015. augusztus 3-án 11:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme 

 

Jelen vannak:  

Somogyi Balázs polgármester, Bogó Anikó, 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 öt fő testületi tag 

jelen van. Vátkainé Boda Ildikó és Ujfalus Pál képviselők jelezték távolmaradásukat. Jegyzőkönyv 

hitelesítőknek felkérem Szabó Tamás és Szilasy László képviselő-testületi tagokat, amennyiben a képviselő-

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

vagy napirend módosításra van-e javaslat? Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a kiküldött 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: 

 

107/2015. (VIII. 3.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a napirendet az alábbiak szerint. 

 

NAPIREND 

 

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

tárgyú projekt eszközbeszerzéssel kapcsolatos közbeszerzési pályázatának kiírása 

2. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelettervezet 

megtárgyalása 

3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos kötelező helyi 

közszolgáltatásról szóló rendelettervezet megtárgyalása 

4. A köztisztaságról és környezetvédelemről szóló rendelettervezet megtárgyalása 

5. Szociális intézményi térítési díjak önköltség számításával kapcsolatos döntéshozatal 

6. „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 7/2015. (IV. 24.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

7. Bérüzemeltetett víziközművek 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Tervével kapcsolatos 

döntéshozatal 

8. Vagyonkezeléses víziközművek 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Tervével kapcsolatos 

döntéshozatal 

9. Állati melléktermékek elszállítására és kezelésére vonatkozó szolgáltatási szerződés 

megtárgyalása 

10. Közlekedési tábla kihelyezésével kapcsolatos döntéshozatal 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. augusztus 3. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

A Pénzügyi Bizottság a tízedik napirendi ponton kívül minden napirendet tárgyalt. Kérem a Pénzügyi 

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

 

Kovács Ferenc képviselő 

A Pénzügyi Bizottság mind a kilenc napirendi pontot javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 
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I. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

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

tárgyú projekt eszközbeszerzéssel kapcsolatos közbeszerzési pályázatának kiírása.  A képviselő-testület előtt 

van az ajánlattételi dokumentáció, az ajánlattételi felhívás és a szerződés. A közbeszerzési kiírás keretében 

bútorok és különféle eszközök beszerzésére kerül sor. A képviselő-testületnek döntést kell hoznia arról, hogy 

kiírja a közbeszerzést, a három kiválasztott cég meghívásáról, illetve a Bíráló Bizottság tagjairól. Három 

fejér megyei vállalkozás meghívása történne meg. A Feforg Trend Kft. (8000 Székesfehérvár, Zámolyi út 

022/5.), Pavlicsek Nándor egyéni vállalkozó (2431 Perkáta, György Gyula utca 35.) és a Grawooden Kft. 

(8000 Székesfehérvár, Börgöndi Fő utca 12/A.). A Bíráló Bizottság tagjainak javaslom Kollmann Őrs 

közbeszerzési tanácsadót, dr. Lakos László jegyzőt, Kovács Melinda gazdasági vezetőt és Szabó Ágoston 

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

hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás kiírását, a három megjelölt cég meghívását és a Bíráló 

Bizottság tagjainak a megválasztását. 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: 

 

108/2015. (VIII. 3.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Kínai-magyar kulturális 

turisztikai központ létrehozása a perkátai Győry-kastélyban” tárgyú projekt keretében bútorok és 

különféle eszközök beszerzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó 

javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

 

A képviselő-testület elrendeli az ajánlattételi felhívás megküldését az alábbi szervezetek részére: 

 

1. Név: Feforg Trend Kft. 

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Zámolyi út 022/5. 

Képviselő: Zsákovics István ügyvezető 

 

2. Név: Pavlicsek Nándor egyéni vállalkozó 

Székhely: 2431 Perkáta, György Gyula utca 35. 

Képviselő: Palvicsek Nándor 

 

3. Név: Grawooden Kft. 

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Börgöndi Fő utca 12/A. 

Képviselő: Gránitz Kornél ügyvezető 

 

 A képviselő-testület Bíráló Bizottsági feladatokkal bízza meg az alábbi személyeket: 

 

 Kollmann Örs 

közbeszerzési tanácsadót, 

 

Dr. Lakos Lászlót 

Perkáta Nagyközség Jegyzőjét, 

 

Kovács Melindát 

a Perkátai Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetőjét, 

 

Szabó Ágoston 

műszaki menedzsert. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. augusztus 3. 
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II. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Második napirendi pont a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelettervezet 

megtárgyalása. A Pénzügyi Bizottságon elhangzott, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal javaslata alapján 

kerül sor az új rendeletek megalkotására. 

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

szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet 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 

rendeletet alkotja: 

 

18/2015. (VIII. 4.) képviselő-testületi rendelet 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendeletet. A rendelet a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.    

 

III. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Harmadik napirendi pont a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos 

kötelező helyi közszolgáltatásról szóló rendelettervezet megtárgyalása. Kérem a képviselő-testület tagjainak 

a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló rendelettervezet. Aki ezzel 

egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

rendeletet alkotja: 

 

19/2015. (VIII. 4.) képviselő-testületi rendelet 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról” szóló 

önkormányzati rendeletet. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.    

 

IV. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Negyedik napirendi pont a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló rendelettervezet megtárgyalása. 

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

köztisztaságról és környezetvédelemről szóló rendeletet. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

rendeletet alkotja: 

 

20/2015. (VIII. 4.) képviselő-testületi rendelet 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a köztisztaságról és 

környezetvédelemről” szóló önkormányzati rendeletet. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.    

 

V. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Ötödik napirendi pont szociális intézményi térítési díjak önköltség számításával kapcsolatos döntéshozatal. 

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

intézményi térítési díjak önköltség számításának elfogadásával kapcsolatos határozati javaslatot. Aki ezzel 

egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 

 

109/2015. (VIII. 3.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Perkátai Szociális Központ 2015. 

évre vonatkozó önköltségszámítását az alábbiak szerint fogadja el. 

 

Szociális étkeztetés: 

 

Az Önkormányzat e feladatát az ECO-Profit 2000 Bt. (2120 Dunakeszi, Barátság útja 19. II/12.) 

bevonásával látja el. A kft. a Perkátai Szociális Központ részére minden hónapban 42 db 

vendéglátó ipari szolgáltatást és 2434 db szociális ebédet számláz. A vendéglátó ipari 

szolgáltatás egységára 984,25 Ft + ÁFA, értéke összesen 41 338 Ft + ÁFA; a szociális ebéd 

egységára 711,81 Ft + ÁFA, értéke összesen: 1 732 546 Ft + ÁFA. Az ÁFA kulcs mindkét 

esetben 27%. 

 

Házi segítségnyújtás: 

 

Ellátottak száma: 16 fő 

Ellátotti napok: 251 

Gondozásra fordított tervezett óra: 2 fő * 251 nap * 8 óra= 4 016 óra 

2015. évi tervezett önköltség (dologi kiadás + személyi juttatás): 3 121 596 Ft 

Egy gondozási óra önköltsége: 3 121 596 Ft/4 016 óra = 777 Ft  

 

Idősek nappali ellátása: 

 

Ellátottak száma: 15 fő 

Ellátotti napok: 251 

Gondozásra fordított tervezett óra: 1 fő * 251 nap * 8 óra= 2 008 óra 

2015. évi tervezett önköltség (dologi kiadás + személyi juttatás): 1 548 000 Ft 

Egy gondozási óra önköltsége: 1 548 000 Ft/2 008 óra = 771 Ft  

 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. augusztus 3. 

 

VI. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Hatodik napirendi pont „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 7/2015. (IV. 24.) 

önkormányzati rendelet módosítása. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben 

nincs, javaslom elfogadásra a rendelet módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

rendeletet alkotja: 

 

21/2015. (VIII. 4.) képviselő-testületi rendelet 

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

szociális ellátásokról” szóló 7/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelet módosítását. A rendelet a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi.    

 

VII. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Hetedik napirendi pont bérüzemeltetett víziközművek 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Tervével 

kapcsolatos döntéshozatal. „A víziközmű-szolgáltatásról” szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a rendelkezik 

arról, hogy a víziközmű szolgáltatás hosszú távú biztonsága érdekében víziközmű szolgáltatási ágazatonként 

15 éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet szükséges készíteni. A Gördülő Fejlesztési Tervet a víziközmű 

szolgáltatás törvényességi felügyeletét ellátó Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz 2015. 

szeptember 15-ig szükséges a szolgáltató írásbeli véleményével jóváhagyásra benyújtani. A Fejérvíz Zrt. 
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megküldte a 2016-2030 évre a felújítási és pótlási terve, továbbá a beruházási tervbe beépítésre javasolt 

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

bérüzemeltetett víziközművek Gördülő Fejlesztési Tervének 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: 

 

110/2015. (VIII. 3.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

1)  Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a FEJÉRVÍZ ZRt-t a 

melléklet szerinti Szabadegyháza és Térsége Szennyvízelvezetés és- tisztítás-SZV (21-

13259-1-003-00-06) víziközmű rendszer 2016-2030 évi Gördülő Fejlesztési Terv Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásával, valamint, hogy a 

jóváhagyásra irányuló eljárásban való részvétellel képviselje az Önkormányzatot. 

 

2)  Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a melléklet 

szerinti Szabadegyháza és Térsége Szennyvízelvezetés és- tisztítás-SZV (21-13259-1-003-

00-06) víziközmű rendszer 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Terve a területrendezési 

tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van. 

 

3)   Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a melléklet szerinti 

Szabadegyháza és Térsége Szennyvízelvezetés és- tisztítás-SZV (21-13259-1-003-00-06) 

víziközmű rendszer 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatban nyilatkozik, 

hogy az Önkormányzat 5 424 674 Ft összegű, a korábbi évek során felhalmozott víziközmű 

fejlesztésekre fordítandó anyagi forrással rendelkezik, melyet a 2011. évi CCIX. törvény 

18. §-a alapján elkülönített számlán kezel. 

 

4)   Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a FEJÉRVÍZ ZRt. által 

elkészített Szabadegyháza és Térsége Szennyvízelvezetés és- tisztítás-SZV (21-13259-1-

003-00-06) víziközmű rendszer 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és 

pótlási tervével. 

 

5) Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a melléklet szerinti Szabadegyháza 

és Térsége Szennyvízelvezetés és- tisztítás-SZV (21-13259-1-003-00-06) víziközmű 

rendszer 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervét elfogadja. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. augusztus 3. 

 

VIII. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Nyolcadik napirendi pont vagyonkezeléses víziközművek 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Tervével 

kapcsolatos döntéshozatal. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, 

javaslom elfogadásra a vagyonkezeléses víziközművek Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadását. Aki ezzel 

egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 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: 

 

111/2015. (VIII. 3.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

1) Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a FEJÉRVÍZ ZRt-t a  

melléklet szerinti Perkáta Község Ivóvíz Szolgáltató Rendszer-V (11-19354-1-001-00-10) 

víziközmű rendszer 2016-2030 évi Gördülő Fejlesztési Terv Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásával, valamint, hogy a jóváhagyásra irányuló 

eljárásban való részvétellel képviselje az Önkormányzatot. 

 

2) Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a melléklet 

szerinti Perkáta Község Ivóvíz Szolgáltató Rendszer-V (11-19354-1-001-00-10) víziközmű 
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rendszer 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Terve a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-

gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van. 

 

3) Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a melléklet szerinti Perkáta Község 

Ivóvíz Szolgáltató Rendszer-V (11-19354-1-001-00-10) víziközmű rendszer 2016-2030. évi 

Gördülő Fejlesztési Tervével kapcsolatban nyilatkozik, hogy az Önkormányzat 5 424 674 Ft 

összegű, a korábbi évek során felhalmozott víziközmű fejlesztésekre fordítandó anyagi 

forrással rendelkezik, melyet a 2011. évi CCIX. törvény 18. §-a alapján elkülönített számlán 

kezel. 

 

4) Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a FEJÉRVÍZ ZRt. által 

elkészített Perkáta Község Ivóvíz Szolgáltató Rendszer-V (11-19354-1-001-00-10) 

víziközmű rendszer 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási tervével. 

 

5) Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a melléklet szerinti Perkáta Község 

Ivóvíz Szolgáltató Rendszer-V (11-19354-1-001-00-10) víziközmű rendszer 2016-2030. évi 

Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervét elfogadja. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. augusztus 3. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

A képviselő-testület 2015. májusában döntött arról, hogy a szennyvízhálózat és az ivóvízhálózat 

vagyonértékelését szeretné elkészíttetni, amelynek elvégzésével a Karanta Audit Kft-t bízta meg. A Fejérvíz 

Zrt. a múlt hét folyamán tájékoztatott arról, hogy a vagyonértékelések elkészíttetésének határideje 2019. 

december 31-re módosult. Bízzunk abban, hogy a 2019. december 31-i határidőre elkészítendő anyag 

feltételei ugyanazok lesznek, mint amelyek alapján jelenleg a vagyonértékelések készülnek. Elképzelhető, 

hogy négy év alatt más feltételek alapján kell elkészíteni a vagyonértékeléseket. 

 

IX. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Kilencedik napirendi pont állati melléktermékek elszállítására és kezelésére vonatkozó szolgáltatási 

szerződés megtárgyalása. A Fejér Megyei Kormányhivatal által küldött javaslat értelmében eleget kell 

tennünk „az állatok védelméről és kíméletéről” szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdésében 

rögzített kóbor állatok befogására vonatkozó, valamint „az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről” szóló 

2008. évi XLVI. törvény 19. § (1)-(2) bekezdésében rögzített állati eredetű melléktermékek elszállítására és 

ártalmatlanítására vonatkozó feladatellátási kötelezettségünknek. Az ATEV Fehérjefeldolgozó Kft. elvégzi 

az állati tetemek elszállítását, feldolgozását, kezelését. A szolgáltatásnak van egy alapdíja, a tényleges 

szolgáltatás igénybevétele után további díjat kell fizetni. Kérem a képviselő-testület tagjainak a 

hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a szolgáltatási szerződést. 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: 

 

112/2015. (VIII.32.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta az ATEV Fehérjefeldolgozó 

Zrt-vel (1097 Budapest, Illatos út 23.) kötendő, az állati melléktermékek elszállítására és 

kezelésére vonatkozó szolgáltatási szerződést.  

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. augusztus 3. 
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X. NAPIRENDI PONT 

 

Ujfalusi Pál képviselő-testületi tag 11:35 perckor megérkezett. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Tízedik napirendi pont közlekedési tábla kihelyezésével kapcsolatos döntéshozatal. A Pénzügyőr 

Vadásztársaság azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy az önkormányzat kezelésében lévő régi 

62-es számú főút Kossuth telep és a körforgó közé két darab vadveszélyt jelző táblát saját költségükre 

kihelyezhessenek. Azon a szakaszon előfordul vad átváltás és szeretnék elkerülni a vad és 

gépjárműütközéseket.  

 

Dr. Lakos László jegyző 

A jogszabály azt mondja, hogy a forgalomszabályozás a közútkezelő hatásköre. Bár az útszakasz állami 

tulajdonban van, a Fejér Megyei Állami Közútkezelővel kötött megállapodás értelmében a közútkezelői 

feladatokat az Önkormányzat látja el, így jelzőtáblák kihelyezésével kapcsolatos hatáskörrel a Képviselő-

testületet rendelkezik. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

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

Vadásztársaság részére a két tábla kihelyezésének az engedélyezését. 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: 

 

113/2015. (VIII. 3.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

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

Vadásztársaság részére engedélyezi az önkormányzat kezelésében lévő régi 62-es számú főút 

Kossuth telep és a körforgó közé két darab vadveszélyt jelző tábla saját költségükre történő 

kihelyezését. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. augusztus 3. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Amennyiben nincs több hozzászólás, a testületi ülést bezárom. 

 

Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester a testületi ülést 11:40 perckor 

bezárta. 

 

 

 

Somogyi Balázs             Dr. Lakos László 

    polgármester                                jegyző 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

 

             Szilasy László                                                                        Szabó Tamás 

                képviselő                                        képviselő  


