PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 26án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült

JEGYZŐKÖNYV

Perkáta, 2015. augusztus 26.
Határozat: 114-118/2015. (VIII. 26.)
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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Készült: A 2015. augusztus 26-án 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, 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. Ujfalus Pál képviselő úr jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőknek felkérem Bogó Anikó
és Vátkainé Boda Ildikó képviselő-testületi tagokat, amennyiben a képviselő-testületnek nincs ellenvetése. A
kiküldött napirendben egy módosítást javaslok. Javaslom a negyedik napirendi pontban szereplő 244111
igénylés azonosítójú óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása pályázat eszközbeszerzésével
kapcsolatos döntéshozatalt a napirendről levenni. 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:
114/2015. (VIII. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a napirendet az alábbiak szerint.
NAPIREND
1.
2.
3.
4.

Polgármesteri beszámoló
Perkátai Szociális Központ intézményvezetői álláshelyére érkezett pályázatok elbírálása
2015. I. félévi pénzügyi tájékoztató
Bejelentések

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2015. augusztus 26.
I. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Első napirendi pont a polgármesteri beszámoló. 2015. július 5-én Perkátára érkezett testvértelepülésünk,
Saint-Maximin gyermekcsoportja. Az idei évben, a 17 fős csoporthoz csatlakozott a portugál Figueiró dos
Vinhos-i csoport 14 gyermeke is és két kísérőjük. A vendégek számára Perkáta Nagyközség Önkormányzata
tartalmas programot igyekezett összeállítani.
2015. július 23-án megérkezett Perkátára a 35 fős kisbácsi csoport. A csoport nagyon örült annak, hogy
Perkátán településükről került egy utca elnevezésre.
2015. július 25-én történt meg a Győry-kastély pályázattal kapcsolatban a munkaterület átadással
egybekötött szerződéskötés. Azóta rendszeres kooperáció zajlik. A kooperáción részt vesznek az
önkormányzat által megbízott szakemberek, a műszaki ellenőri tevékenységgel megbízott cég képviselője, az
intézmények vezetői, a tervezéssel megbízott cég képviselője, illetve a vállalkozó által kijelölt személyek. A
bontási munkálatok során egy rég nem használt konyha került feltárásra. A konyha megtartásáról
konzultáltunk az örökségvédelmi felügyelővel. A konyha nem kerül megtartásra, csak a dokumentálása
történt meg. A konyha helyére a női mosdó kerül elhelyezésre. Az emeleti volt könyvtár helyiség bontása
során 1720 előtti barokk festményeket találtak, amelyeket restaurálni szükséges. A pályázatban nettó 10
millió Ft szerepel erre a tételre. A restaurátort is a képviselő-testületnek kell majd kiválasztania. Múlt hét
szerdán zárult le az eszközbeszerzésre kiírt közbeszerzési eljárás, amelynek hiánypótlására leadott határidő
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2015. augusztus 28-a. Két évvel ezelőtt nyertünk két NKA-s pályázatot a főépület tetejének állagmegóvására
és életveszélyességének elhárítására. Jelenleg módosítás alatt van a kérelmünk, mivel a főépületre már egy
nagyobb pályázatot nyertünk. Azt kértük, hogy csoportosítsuk át a két oldalsó épület tetejének a felújítására.
2015. július 13-án történt meg az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása pályázattal
kapcsolatos munkaterület átadása. 2015. augusztus 18-án a munka sikeresen befejeződött. A pályázat teljes
lezárásához szükséges az eszközbeszerzés megvalósítása, amellyel kapcsolatban három árajánlat bekérése
van folyamatban.
2015. augusztus 20-i állami ünnepen az egyházközséggel közös rendezvény került megtartásra.
2015. szeptember 4-én a Perkátai Régiséggyűjtő Egylet rendezésével hadtörténeti kiállítás kerül megtartásra.
Szombaton szüreti felvonulás indul fél egykor. Vasárnap pedig a vurstli kerül megrendezésre.
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait a beszámolóhoz. Amennyiben nincs, javaslom
elfogadásra a 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:
115/2015. (VIII. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta az aktuális eseményekről szóló
polgármesteri beszámolót.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2015. augusztus 26.
II. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Második napirendi pont Perkátai Szociális Központ intézményvezetői álláshelyére érkezett pályázatok
elbírálása. Csenkiné Vass Henrietta intézményvezető áprilisban áthelyezését kérte. A gyámhivatal is jelezte
számunkra, hogy a poszt betöltetlensége akadályokat vet fel az intézmény működése kapcsán. A pályázatok
beadási határideje 2015. augusztus 26-a. Három pályázat érkezett. Beck Krisztina nyújtotta be pályázatát, aki
időközben vissza is vonta azt. Egyeztettünk a hölggyel és a vele együtt élő állatok miatt vonta vissza
pályázatát. Jeleztük, hogy jelenleg nincs olyan ingatlanunk, amely családi ház lenne, és kutyák tartására nem
készültünk fel. Jeleztem, hogy szolgálati lakással rendelkezünk, a patika melletti szolgálati lakást kínáltam
fel. Egy helyi lakos, Szilágyi Klára is benyújtotta pályázatát. A végzettsége egyeztetésre került a Fejér
Megyei Kormányhivatallal és nem megfelelő a munkakör betöltéséhez. A mai napon Barna Tímea nyújtotta
be pályázatát. Jelenleg a Fejér Megyei Integrált Szociális intézmény Polgárdi telephely telephelyvezetője. Az
ő végzettsége megfelelő. Jelezte, hogy szolgálati lakásra nem tart igényt, Polgárdiból kíván bejárni. Pontosan
nem tudja, hogy mikor kezdene, elképzelhető, hogy a két hónapos felmondási időt kitöltetnék vele a jelenlegi
munkahelyén. Jeleztem, hogy bármikor tudna kezdeni, amennyiben a képviselő-testület őt választja.
Jelenlegi állás szerint ő az egyetlen érvényes pályázó. Szilasy László és Kovács Ferenc képviselő urak
közvetetten is ismerik a hölgyet. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Szilasy László képviselő
Támogatom Barna Tímea intézményvezetővé történő kinevezését.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom Barna Tímea kinevezését öt éves időtartamra a Perkátai
Szociális Központ intézményvezetőjének. 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:
116/2015. (VIII. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Perkátai Szociális
Központ intézményvezetőjének 2015. szeptember 21-től öt éves időtartamra Barna Tímeát (8154
Polgárdi, Ybl M. u. 1/B.) nevezi ki.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2015. augusztus 26.
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III. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Harmadik napirendi pont a 2015. évi I. félévi pénzügyi tájékoztató. Tájékoztatom a képviselő-testületet,
hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek. Az írásbeli
anyagban néhány pontosítás történt meg. Jegyző Úr számos szakmai kérdést érintett a Pénzügyi Bizottság
ülésén. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, megállapítom, hogy a
képviselő-testület tudomásul vette a pénzügyi tájékoztatót.
IV. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Negyedik napirendi pont a bejelentések. Két téma szerepel a bejelentések között. Egy kérelem érkezett a
képviselő-testülethez. A Deák Ferenc utca 27. szám alatti ingatlanon lévő épület élet- és baleset veszélyessé
vált, és a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Építésügyi Hivatala bontásra ítélte. A
tulajdonos elmondása szerint az ingatlant már nem ő használja évtizedek óta. Úgy tudta, hogy eladták, de az
átírása nem történt meg. Amikor az építésügyi hatóság kötelezte Horváth Ferencnét, hogy a bontást végezze
el, többször megkereste az önkormányzatot. Jeleztem, hogy az önkormányzatnak több esetben szándéka volt,
hogy a romos ingatlanoktól mentesítse Perkátát. Felvetettem azt a lehetőséget, hogy amennyiben az ingatlant
ingyenesen az önkormányzat tulajdonába adják, akkor az önkormányzat a bontást elvégzi. Ha a
későbbiekben értékesíthető az ingatlan, akkor értékesítésre tudja felkínálni az önkormányzat, ha nem, akkor
pedig valamilyen célra hasznosítja. Az ingatlannal kapcsolatban a csatorna hozzájárulást sem fizették be,
mivel nem is használták az ingatlant az elmúlt tíz évben. Illetve magánszemélyek kommunális adó tartozás is
van az ingatlanon, ennek összege 10 200 Ft. A csatorna rákötési hozzájárulás összege 120 000 Ft volt,
amiből az ingatlan tulajdonos 19 085 Ft-ot fizetett be. Jeleztem, hogy a vevő feladata az ingatlan átírásával
kapcsolatos költségek fedezése. A bontással kapcsolatban lesz az önkormányzatnak költsége. Kérem a
képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Dr. Lakos László jegyző
Visszterhes átruházás lesz, a vételár az, amennyivel ők tartoznak az Önkormányzatnak. Bár Horváth
Ferencnének 0 Ft-ot fizetnénk az ingatlanért, de lennének vele kötelezettségeink.
Szilasy László képviselő
Milyen széles és milyen hosszú telek?
Somogyi Balázs polgármester
Tíz méter széles, száz méter hosszú, leér egészen a patakig. Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom a
képviselő-testületnek a Perkáta, Deák Ferenc utca 27. szám alatti ingatlan 111 115 Ft vételárért történő
megvásárlását. 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:
117/2015. (VIII. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Perkáta, Deák
Ferenc utca 27. szám alatti, 553. helyrajzi számú ingatlant 111 115 Ft vételárért megvásárolja
Horváth Ferencné tulajdonostól (2400 Dunaújváros, Hajós utca 1.)
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2015. augusztus 26.
Somogyi Balázs polgármester
Az önkormányzatot megkeresték önkormányzati intézményi dolgozók iskolakezdési támogatás kérelemmel
kapcsolatban. Önkormányzatunk összegyűjtötte az önkormányzatnál vagy az önkormányzat által fenntartott
intézményekben dolgozó szülők gyermekeinek a számát. Az iskolás korúak alatt az óvodás, az általános és a
középiskolás korú gyermekeket értjük. Jelenleg 33 gyermek van. Javaslom, hogy fejenként 10 000 Ft
iskolakezdési támogatást biztosítson az önkormányzat vagy az adott intézmény. Kérem a képviselő-testület
tagjainak a hozzászólásait.
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Szilasy László képviselő
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ dolgozói biztos be fognak jönni hozzám, hogy ők miért nem
kaptak.
Bogó Anikó képviselő
És igazuk is lesz valamilyen szinten. Nem tudod megértetni velük, hogy nem önkormányzati dolgozók,
hanem a KLIK-hez tartoznak.
Szilasy László képviselő
Ettől függetlenül támogatom a javaslatot.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom, hogy az önkormányzatnál vagy az önkormányzat által
fenntartott intézményekben dolgozó szülők gyermekei részére, ami 33 gyermeket jelent, fejenként 10 000 Ft
természetbeni iskolakezdési támogatást biztosítson 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:
118/2015. (VIII. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
önkormányzatnál vagy az önkormányzat által fenntartott intézményekben foglalkoztatott szülők
gyermekei részére (33 gyermek) fejenként 10 000 Ft természetbeni iskolakezdési támogatást
biztosít a 2015. évi költségvetés K48 ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat terhére.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2015. augusztus 26.
Somogyi Balázs polgármester
Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy a bejelentések napirendi pontban van-e kérdés, hozzászólás?
Szilasy László képviselő
Beszéltük hétfőn az alakuló értekezleten, hogy a gyermekek étkezésének megvalósításához az átjutást
hogyan fogjuk biztosítani. Valamilyen módon szeretnénk az önkormányzat segítségét kérni, hogy dél és két
óra közötti időszakban megfelelően tudjuk biztosítani a gyerekek átjutását az étkezőbe. Az a gondom, hogy a
kastély előtt egy hármas csomópont van. Beszéltem Vátkai Zoltán faluőrrel, illetve a polgárőrökkel. Ha van
erre alkalmas közmunkás, akkor szívesen vennénk a segítségét. Ezzel biztosítjuk a jelenlétet. Ha van
jelenlétünk, akkor a felelősségünket teljesítettük.
Somogyi Balázs polgármester
Szükséges, hogy a gyerekek minél kevesebb időt tartózkodjanak a kerítés mellett az építkezés miatt. Ne
legyen várakozó gyerek se kinn, se benn.
Bogó Anikó képviselő
A munkások is ott étkeznek déltől egy óráig.
Somogyi Balázs polgármester
Kérjük a vállalkozótól, hogy a gyerekek étkeztetése alatt ne legyen külsős étkeztetés.
Vátkainé Boda Ildikó képviselő
A munkások a gyerekek étkeztetése előtt vagy után menjenek étkezni.
Somogyi Balázs polgármester
A holnapi kooperáción kérni fogjuk az építésvezetőtől, jelezze minden alvállalkozónak, hogy ne a gyerekek
étkezése alatt menjenek étkezni a munkások. Amennyiben nincs több hozzászólás, a testületi ülést bezárom.
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Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester a testületi ülést 18:10 perckor
bezárta.

Somogyi Balázs
polgármester

Dr. Lakos László
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Bogó Anikó
képviselő

Vátkainé Boda Ildikó
képviselő
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