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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: A 2015. szeptember 23-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, 

Ujfalusi Pál 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. Szilasy László képviselő úr jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőknek felkérem Vátkainé 

Boda Ildikó és Bogó Anikó 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, térjünk rá a kiküldött meghívóban szereplő első napirendi 

pontra. 

 

I. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Első napirendi pont polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről.  2015. szeptember 4-én dr. Mák 

Attila, az Adonyi Rendőrőrs parancsnoka a búcsúi rendezvények kapcsán bejárást tartott, amelyen 

kielégítőnek találta a felkészülést. A bejáráson Ujfalusi Pál képviselő Úr és jómagam vettünk részt. 

2015. szeptember 4-én és 6-án a Perkátai Régiséggyűjtő Egylet VI. kiállítása, a hadtörténeti kiállítás 

megnyitójával kezdődtek a búcsúi programok péntek este. A megnyitón közel 20 vendég kiállító-

hagyományőrző is részt vett, akik az egész hétvége folyamán itt voltak. A szombati napon az esős időjárás 

jelentősen átalakította a programokat. A főzőversenyen csak 7-8 csapat vett részt, majd a szüreti felvonulás 

került át vasárnapra. A szüreti bál pedig a Faluházban került megtartásra. A vasárnapi felvonuláson közel 

160 fő vett részt. 

2015. szeptember 5-én Budapesten került felavatásra az idén tavasztól működő Pécsi Tudományegyetem 

keretein belül létrejött Hagyományos Kínai Orvoslás Konfuciusz Intézete újabb Konfuciusz-szobra. 

Szeptember 5-én került felavatásra az újabb Konfuciusz-szobor a Magyar Akupunktúrás Orvosok Társasága 

XXX. Jubileumi Kongresszusán, amelyet a társaság a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar 

Dietetikai és Komplementer Medicina Tanszékével és a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara 

Konfuciusz Intézetével közösen szervezett. A szobor Árvai János alkotása, aki a Pákozdi Katonai 

Emlékparkban, 2011-ben felállított Móga János-szobrot is készítette. A kongresszus hivatalos megnyitója 

keretében a Konfuciusz-szobrot Prof. Dr. Bódis József, egyetemi tanár, az MTA doktora, a PTE rektora, a 

Magyar Rektori Konferencia elnöke, Dr. Betlehem József, egyetemi docens, a PTE ETK dékánja, Wu Hua, a 

Kínai Népköztársaság Nagykövetségének kulturális tanácsosa, Prof. Dr. Hegyi Gabriella, a Magyar 

Akupunktúrás Orvosok Társaságának elnöke és jómagam avattuk fel. A szobor végső kiállítási helye a Pécsi 

Tudományegyetem HKO Konfuciusz Intézete lesz. 

2015. szeptember 7-én az óvoda fejlesztési pályázat szeptember 3-án meghozott döntése után az 

eszközbeszerzéssel kapcsolatos megrendelés is megtörtént személyes konzultáció formájában a kiválasztott 

vállalkozóval. A szállítások időpontja október első felében várható, amellyel megvalósított lesz a fejlesztés. 

2015. szeptember 8-án Adonyban rendes társulási tanácsi ülést tartott az Adonyi Többcélú Kistérségi 

Társulás, amelyen a költségvetés féléves helyzetéről adott tájékoztatást és a költségvetési módosításokat 

tárgyalta a tanács. 

2015. szeptember 8-án Adonyban került sor a kilencedik Fejér megyei Kormányablak ünnepélyes átadására. 

A volt okmányiroda helyén szeptember elejétől megújult környezetben és kibővült szolgáltatással várják a 

térség ügyfeleit a kormányablak munkatársai, miután átadásra került a Dunaújvárosi Járás második 

Kormányablaka, a 2014 áprilisában felavatott dunaújvárosi intézmény után. Az átadáson ünnepi beszédet 

mondott dr. Simon László kormánymegbízott, a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetője és dr. Baltay Tímea 

kormányablakokért felelős helyettes államtitkár, a Miniszterelnökség Területi Igazgatásért Felelős 

Államtitkársága részéről. Az avatást követő fogadáson köszöntőt mondott dr. Dorkota Lajos, volt 
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kormánymegbízott, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke, dr. Galambos Dénes 

térségünk országgyűlési képviselője és Ronyecz Péter, Adony Város polgármestere. Az ország többi 

Kormányablakához hasonlóan, 423 ügyformában és hasonló nyitva tartással várja az ügyfeleket az Adonyi 

Kormányablak is, azaz hétfőn 7 és 17 óra között, kedden és pénteken 8 és 12 óra között, szerdán 8 és 16 óra 

között és csütörtökön 8 és 18 óra között. 

2015. szeptember 8-án kuratóriumi ülést tartott a Perkátáért Közalapítvány, amelyen az elnyert buszpályázat 

előfinanszírozásával kapcsolatosan hozott döntéseket.  

2015. szeptember 16-án Székesfehérváron a Győry kastély (KDPO-2.1.1/B-12-2012-0012) projektje kapcsán 

a pályázati menedzsmenttel egyetemben előrehaladási megbeszélésen vettünk részt a Közép-Dunántúli 

Regionális Fejlesztési Ügynökség mint Közreműködő Szervezet és a Nemzetgazdasági Minisztérium 

munkatársaival. Beszámoltunk a projekt jelenlegi állásáról és a következő hónapok elszámolási 

ütemezéséről. A projekttel kapcsolatban minden hét csütörtökén kooperációs megbeszélést tartunk a 

kivitelező és az önkormányzat által megbízott szakemberek, illetve szükség esetén az örökségvédelmi 

feladatokat ellátó hatóság részvételével. Az elmúlt hetekben aggódó írások jelentek meg a kastéllyal 

kapcsolatban. Ezekre válaszolva jelentős terjedelmű írást tettünk közzé a felmérést-tervezést végző tervező 

Asszony által írt beszámolóval együtt, amelyben tisztázunk számos kérdést, amelyben félrevezetést 

észleltünk. Tudomást szereztünk arról is, hogy mind a kivitelezőt, mind az örökségvédelmi feladatokat ellátó 

hatóságot megkereste az írásokat közlő internetes portál, akik a projekt részleteivel kapcsolatban hozzánk, az 

önkormányzathoz irányították a kérdés feltevőjét, de önkormányzatunkat sem előtte, sem azóta nem kereste 

meg a honlap a projekttel kapcsolatos tájékoztatásért. 

2015. szeptember 21-én az előző testületi ülés döntésének értelmében önkormányzatunk megvásárolta a 

Deák Ferenc utca 27. szám alatti ingatlant. Az ingatlanon bontási kötelezettség van, amelyet az 

önkormányzat határidőig el fog végezni. 

2015. szeptember 21-én megkezdte 5 éves vezetői ciklusát az augusztusi testületi ülésen megválasztott Barna 

Tímea a Perkátai Szociális Központ élén. 

2015. szeptember 22-én a kastélyprojekt eszközbeszerzésére kiírt közbeszerzés kapcsán aláírásra került 

vállalkozói szerződés a nyertes vállalkozóval. 

2015. szeptember 24- én és 25-én az óvodánk elnyert pályázatával kapcsolatban két napon keresztül a régi 

óvodában részleges felújítást végez a támogatást nyújtó Fundamenta. A felújítás időtartamára az óvodások 

számára kirándulást is biztosítanak. 

A következő időszak eseményei. 2015. október 3-án az Idősek világnapi ünnepség kerül megrendezésre a 

perkátai nyugdíjas szervezetekkel és nyilvános nótaest lesz a Faluházban. Kérem a képviselő-testület 

tagjainak a hozzászólásait a beszámolóhoz. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a 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: 

 

123/2015. (IX. 23.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta az aktuális eseményekről szóló 

polgármesteri beszámolót. A polgármesteri beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. szeptember 23. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a második, harmadik, 

negyedik és a hatodik napirendi pontot. Átadom a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének, Kovács Ferencnek, 

hogy ismertesse a bizottság döntéseit. 

 

Kovács Ferenc képviselő 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Polgármester Úr által említett napirendi pontokat és elfogadásra 

javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztéseket. 

 

II. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Második napirendi pont „Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről” szóló 1/2015. (II. 

13.) önkormányzati rendelet módosítása. A 2015. évi költségvetés módosítását az önkormányzat sikeres 

pályázatainak megvalósításához, kivitelezéséhez kapcsolódó felhalmozási bevételek és kiadások változása 
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indokolja. A szöveges értékelésben megemlítésre kerül a Nemzeti Kulturális Alap pályázata. Ezt a pályázatot 

2013-ban nyerte meg önkormányzatunk 20 millió Ft összegben és azóta folyamatosan halasztjuk a pályázat 

megvalósítását. Azért halasztjuk, mert időközben megnyertük a kastély projekt pályázatát. A kastély tető 

állagmegóvására és életveszélyességének elhárítására nyertük meg a pályázatot, amely már megvalósul a 

„Kínai-magyar Kulturális Turisztikai Központ létrehozása a perkátai Győry-kastélyban” tárgyú projekt 

keretében. A pályázat átalakítása zajlik, a megnyert összeget a kastély oldalszárnyaira szeretnénk fordítani.  

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

Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről” szóló 1/2015. (II. 13.) 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: 

 

22/2015. (IX. 24.) képviselő-testületi rendelet 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „Perkáta Nagyközség 

Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről” szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet 

módosítását. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

III. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Harmadik napirendi pont „Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről” szóló 2014. évi C. törvény III. 

melléklet 4. pont szerinti, települési önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló támogatás 

igénylésével kapcsolatos döntéshozatal. A képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében 64 727 000 Ft-ot 

szerepeltetett az önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 

előirányzat soron. A pályázat benyújtásának határideje 2015. szeptember 30-a. A pályázathoz mellékelni kell 

a jelenleg fennálló hiányt is. Jelenleg a kifizetetlen számláink ezt az összeget nem érik el. Az év hátra lévő 

részében még lehetnek olyan gondjaink, amelyek ezt a tételt növelik. Kérem a képviselő-testület tagjainak a 

hozzászólásait. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Amennyiben nincs hozzászólás, javaslom elfogadásra a határozati javaslatot. 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: 

 

124/2015. (IX. 23.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete „Magyarország 2015. évi központi 

költségvetéséről” szóló 2014. évi C. törvény III. melléklet 4. pontja alapján támogatási igényt nyújt 

be a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás címen 

szereplő tartalék előirányzatból nyújtható állami támogatásra, Perkáta Nagyközség Önkormányzata 

2015. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet B115 

önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás előirányzat soron 

tervezett 64 727 000 Ft összeg erejéig. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. szeptember 23. 

 

IV. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Negyedik napirendi pont települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

kiegészítő támogatással kapcsolatos döntéshozatal. Maximálisan 466 erdei m
3
 tűzifa megvásárlására van 

lehetőségünk pályázni. A tavalyi évben 470 erdei m
3
 tűzifára pályáztunk és önkormányzatunk 190 erdei m

3
 

támogatást kapott. Az állami támogatás összege 8 285 480 Ft, az önrész összege 591 820 Ft. Kérem a 

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

javaslatot. 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: 

 

125/2015. (IX. 23.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

1. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a rászoruló családok szociális tűzifával 

történő támogatása érdekében támogatási igényt nyújt be 466 erdei m
3
 mennyiségű tűzifa 

megvásárlásához a „Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről” szóló 2014. évi C. törvény 

1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 13. pontjában szereplő „települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás” 

elnyerésére. 

A tűzifavásárlás bruttó összköltsége: 8 877 300 Ft.  

A vásárlás forrásösszetétele  

- állami támogatás (bruttó): 8 285 480 Ft  

- saját forrás (bruttó): 591 820 Ft.  

2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban megjelölt 466 erdei m
3
 

mennyiségű tűzifa vásárlásához bruttó 591 820 Ft saját forrást biztosít az önkormányzat 2015. évi 

költségvetés K4 szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások előirányzat terhére. 

3. A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem 

kér. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. szeptember 23. 

 

V. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Ötödik napirendi pont Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatával kapcsolatos döntéshozatal. „Az 

egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról” szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-a 

rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról. A törvény szerint a települési önkormányzat ötévente öt 

évre szóló HEP-et fogad el, melynek időarányos megvalósulását, illetve meghatározott helyzet esetleges 

megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a HEP-et felül kell vizsgálni, 

illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani. A program 

áttekintése megtörtént és nem szükséges annak módosítása. Kérem a képviselő-testület tagjainak a 

hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a határozati javaslatot. 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: 

 

126/2015. (IX. 23.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 85/2013. (VIII. 6.) számú határozatával 

fogadta el a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. A képviselő-testület „az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról” szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően, a 

kétévente előírt áttekintési kötelezettségének eleget tett, a program határidőre megvalósult 

intézkedéseinek teljesítését elfogadja, megállapítja, hogy módosítás nem szükséges, a Helyi 

Esélyegyenlőségi Programot változatlan formában helybenhagyja. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. szeptember 23. 

 

VI. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Hatodik napirendi pont a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi 

fordulójához történő csatlakozással kapcsolatos döntéshozatal. 2006 óta minden évben csatlakozik 

önkormányzatunk a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz. Az elmúlt években általában 12-20 pályázó volt, 

akik ha megfeleltek a pályázati kiírásnak, önkormányzatunk támogatásban részesítette őket. Javaslom a 

képviselő-testületnek, hogy csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” és „B” típusú 

Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. 
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Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a határozati javaslatot. 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: 

 

127/2015. (IX. 23.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az önkormányzat 

csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” és „B” típusú 

Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához. 

A képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban 

felhasználható keretösszeget ötszázezer forintban határozza meg, melyet a 2016. évi költségvetésben 

biztosít. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozási dokumentumot aláírja és 

felkéri, hogy a fenti költség biztosítására a 2016. évi költségvetés tervezésekor legyen figyelemmel. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. szeptember 23. 

 

VII. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Hetedik napirendi pont a bejelentések. Június végén a képviselő-testület meghozta döntését az 

utcanévváltozással kapcsolatban. A volt Tanácsköztársaság utca ketté lett választva, az óvodától a patakig 

terjedő utca a Peking utca nevet kapta. A lakók aláírást gyűjtöttek és azt javasolják, hogy Köztársaság utca 

legyen az utca neve. Beadványukban azzal indokolták kérésüket, hogy az önkormányzat a képviselő-testületi 

határozatban hivatkozott törvénynek nem megfelelően döntött a Peking utca név kiválasztásánál. Kérik, hogy 

a képviselő-testület ismételten tárgyalja és változtassa meg véleményét. Sipos Sándor Úr volt, aki az 

aláírásgyűjtést kezdeményezte. A megkeresés a képviselő-testület döntését követően két hónappal érkezett. 

Tájékoztattam arról az aláírás beadóját, hogy a hivatkozott törvény meghatározza, hogy melyek azok a XX. 

századi önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület elnevezések, amelyeket meg kell változtatni. A 

Tanácsköztársaság utca elnevezés ezek között volt, de a Peking utca elnevezés nem tartozik a XX. századi 

önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület elnevezések közé. Az érvelése az volt, hogy Peking 

elnevezés egy kommunista elnevezés és a kommunista ideológiához kapcsolódó utcanevek nem lehetnek 

Magyarországon. Jeleztem, hogy az önkormányzat nem kívánja megváltoztatni a Peking utca elnevezést. A 

lakosság el is kezdte a dokumentumok átírását, amelyre jogszabályi kötelezettsége is volt. Ha az 

önkormányzat újra megváltoztatná az utca nevét, egyrészt ütközne azzal az elvével, hogy nem nevezne el 

mind a három testvértelepülésről utcát, másrészt a vállalkozókat, akiknek kötelességük volt, hogy a 

képviselő-testület döntését követő 15 napon belül bejegyeztessék a szükséges változtatásokat, ezáltal dupla 

költségbe vernénk. A másik érvelés az volt, hogy miért éppen a Tanácsköztársaság utca kapta a Peking utca 

nevet. Az ideológiai háttere az volt, hogy jelenleg ebben az utcában van az 1960-ban megalakult magyar-

kínai barátságnak a legnagyobb jelképe a Magyar-Kínai Barátság Mezőgazdasági Zrt. Ebben az utcában él a 

legtöbb Kínát megjárt perkátai személy. A kínai kapcsolatnak a legtöbb hasznát ebben az utcában lakók 

élvezték. Ennek ellenére látjuk, hogy van olyan személy, aki Kínában járt, a kínai kapcsolatot élvezte és 

mégis az aláírók között van. Arra kérem a képviselő-testületet, hogy az utcanévváltozással kapcsolatos 

döntését ne változtassa meg. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. 

 

Ujfalusi Pál képviselő 

Ha esetleg nem utasítanánk el, hanem utánajárnánk, hogy pénzébe kerülne-e az önkormányzatnak. 

 

Somogyi Balázs polgármester 
Az Engels Frigyes utca elnevezése nem szerepel a kötelezően megváltoztatandó utcanevek között. Ezért azt 

az engedményt tette az önkormányzat, hogy ha emiatt a vállalkozásoknak anyagi hátránya lesz, akkor ezért 

20 000 Ft támogatást ad. Ebben az utcában egy vállalkozás élt ezzel a lehetőséggel. Amennyiben a Peking 

utcában ezt megtennénk, akkor a korábbi döntésünket felülírnánk, hiszen egy olyan döntést hoznánk, amire 

nem köt minket jogszabály. Anyagi hátránnyal is érintené a vállalkozásokat, hiszen már be kellett 

jegyeztetniük a változást. 

 

Ujfalusi Pál képviselő 

Köszönöm. Én is azt mondom, hogy ne változtassuk meg az utca nevét. 
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Somogyi Balázs polgármester 
Perkáta Nagyközség Önkormányzata 1991-ben, majd pedig 2015-ben nagyon örült volna annak, ha a lakosok 

idejöttek volna hozzánk, és mondták volna, hogy az önkényuralmi rendszerhez kapcsolódó utcanevek 

eltűnjenek Perkátáról és van egy értelmes javaslatuk, amit kérnek, hogy a testület támogasson. Az elmúlt két 

évben, amikor szavazatokat gyűjtöttünk utcanév jellegére vonatkozóan, ekkor sem keresett meg senki 

minket. A döntés előtti napokban, hetekben is volt olyan javaslat, amelyet az önkormányzat akceptált és 

figyelembe vette az utcában lakók érdekeit. Például a volt Lenin utca elnevezést az általunk javasolt Szent 

Imre utcáról Fehérvári utcára, a volt Marx Károly utca elnevezést az általunk javasolt Móricz Zsigmond utca 

helyett Mária utcára módosítottuk. És az sem igaz szerintem, amit az aláírás gyűjtő mond, hogy emiatt 

kiröhögik Perkátát vagy az utca lakosait, hogy milyen utcanevük van. Amennyiben nincs több hozzászólás, 

megállapítom, hogy a képviselő-testület felülvizsgálta az utcanév változtatással kapcsolatos döntését és a 

Peking utca vonatkozásában nem kívánja az aláírásgyűjtők módosítási javaslatát napirendre tűzni. A 

képviselő-testület helybenhagyja a korábbi döntését. 

A képviselő-testület 2015. augusztus 26-i ülésén a Perkátai Szociális Központ intézményvezetőjének Barna 

Tímeát nevezte ki. Akkor pontosan nem határoztuk meg vezetői pótlékának összegét. Az alapilletményét és 

az alappótlékait nem tudjuk meghatározni, mert az a végzettségétől és a szakmában eltöltött idejétől függ. A 

garantált illetményét és szociális ágazati pótlékát, szociális kiegészítő pótlékát jogszabály határozza meg. A 

képviselő-testület azt tudja meghatározni, hogy mennyi legyen a magasabb vezetői pótléka. A volt 

intézményvezető Csenkiné Vass Henrietta vezetői pótléka a pótlékalap 400 %-a volt. Ugyanezt javaslom 

Barna Tímea részére meghatározni. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben 

nincs, javaslom elfogadásra a határozati javaslatot. 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: 

 

128/2015. (IX. 23.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Perkátai Szociális Központ 

intézményvezetőjének garantált illetményét és szociális ágazati pótlékát, szociális kiegészítő pótlékát 

a jogszabályban meghatározott összegben, magasabb vezetői pótlékát pedig a pótlékalap 400 %-ában 

állapítja meg. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. szeptember 23. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy bejelentések napirendi pontban van-e kérdés, hozzászólás? 

 

Ujfalusi Pál képviselő 

A Régiség Gyűjtő Egylet nevében szeretném köszönetemet kifejezni az önkormányzatnak, a hivatal 

dolgozóinak, Jegyző Úrnak, a Hunyadi Mátyás Általános Iskola kollektívájának, Szilasy László Igazgató 

Úrnak, az ÁMK vezetőségének, dolgozóinak, Bogó Anikó Alpolgármester Asszonynak. A helyi 

vállalkozókat szeretném kiemelni, akik 24 órán belül olyan segítséget nyújtottak az egyesület részére, amely 

megoldatlan feladat elé állított minket. Jeleztem korábban a kastély projekt vezetésénél, a Fodor Kft-nek, 

hogy szeretnénk a kemence fölé egy kiülőt padokkal, asztalokkal és igényeltem tőlük fát. Egy héttel ezelőtt 

szóltak, hogy az alvállalkozójuk hagyott fát. Zömében tűzre valót hagyott és kerestünk megoldást az 

eltakarítására. Az egyesület egy emberként összefogott és összegyűjtöttük a még használható fákat. A tűzre 

való fa egy részét az egylet tagjai között, a másik részét a rászoruló emberek között osztottuk szét. 

Köszönjük a Fodor Kft. segítségét, támogatását.  

Azt szeretnénk még elérni, hogy Perkátáról többen jöjjenek ki a programokra. A szombati napon 60-70 %-

ban csak vidékiek, nem Perkátiak jöttek a kiállítást megnézni. Valahogy a perkátai embert ki kell mozdítani. 

És nem mindig ugyanazokat a gépeket, eszközöket állítjuk ki. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Amennyiben nincs több hozzászólás, a testületi ülést bezárom. 
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Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester a testületi ülést 18:05 perckor 

bezárta. 

 

 

 

Somogyi Balázs             Dr. Lakos László 

    polgármester                                jegyző 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

 

       Vátkainé Boda Ildikó          Bogó Anikó 

                képviselő                                           képviselő  


