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PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. 

november 26-án (csütörtök) 17:00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással egybekötött 

képviselő-testületi üléséről készült  
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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: A 2015. november 26-án 17:00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással 

egybekötött 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. Ujfalusi Pál képviselő úr jelezte távolmaradását.  

 

Szilasy László képviselő úr elhagyta az üléstermet 17:03 perckor. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek felkérem Kovács Ferenc és Szabó Tamás képviselő-testületi tagokat, 

amennyiben a képviselő-testületnek nincs ellenvetése. Három napirendi pont felvételét javaslom. 

Második napirendi pontban javaslom tárgyalni a Perkátai Szociális Központ Alapító Okiratával 

kapcsolatos döntéshozatalt, ötödik napirendi pontban javaslom tárgyalni a 2016. évi belső 

ellenőrzési terv jóváhagyását, tizenhetedik napirendi pontban javaslom tárgyalni az 1., 2., 2048., 

2049., 2050. hrsz-ú földrészletek telekcsoport újraosztásával kapcsolatos döntéshozatalt. 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 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

135/2015. (XI. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. november 26-i ülés 

napirendjét az alábbiak szerint módosítja. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről 

2. Perkátai Szociális Központ Alapító Okiratával kapcsolatos döntéshozatal 

3. Tájékoztató Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I-III. 

negyedévi teljesítéséről 

4. „Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről” szóló 1/2015. 

(II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása 

5. 2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

6. A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről 

szóló rendelettervezet megtárgyalása 

7. A helyi adókról szóló rendelettervezet megtárgyalása 
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8. A talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló rendelettervezet 

megtárgyalása 

9. A Perkátai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban 

álló köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelettervezet megtárgyalása 

10. Perkáta Nagyközség Polgármestere Cafetéria Szabályzatának megtárgyalása 

11. Beszámoló Nagyvenyim központi orvosi ügyelet munkájáról 

12. „Kínai-magyar Kulturális Turisztikai Központ létrehozása a perkátai Győry-

kastélyban” tárgyú projekttel kapcsolatos döntéshozatalok 

13. Iskolai körzethatárok véleményezésével kapcsolatos döntéshozatal 

14. Szépkorúak karácsonyi csomagjával kapcsolatos döntéshozatal 

15. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatok elbírálása 

16. A Kínai-magyar Kulturális Turisztikai Központ működtetéséhez szükséges 

intézmény alapításával kapcsolatos döntéshozatal 

17. Az 1., 2., 2048., 2049., 2050. hrsz-ú földrészletek telekcsoport újraosztásával 

kapcsolatos döntéshozatal 

18. Bejelentések 

19. KÖZMEGHALLGATÁS 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. november 26. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

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

negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik, kilencedik, tízedik, tizenegyedik, tizenkettedik, 

tizennegyedik, tizenötödik és a tizenhatodik 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. 

 

Szilasy László képviselő úr 17:15 perckor visszatért az ülésterembe. 

 

I. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Első napirendi pont polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről.   

2015. szeptember 28-án az október 1-jei kínai állami ünnep, a Kínai Népköztársaság 

Megalakulásának 66. évfordulója tiszteletére Duan Jielong, a Kínai Népköztársaság budapesti 

nagykövete fogadást adott a budapesti Mariott szállodában a diplomáciai testületek, a magyar 

politikai pártok, a köztestületek, a sinológiai közélet magyarországi tagjainak, illetve a helyi kínai 

polgárok számára. Az ünnepséget megtisztelte Fazekas Sándor Földművelésügyi Miniszter és 

Medgyessy Péter volt miniszterelnök. Perkáta részéről Pavlicsek Zsolt, Radeczki György volt 

polgármester, Bakos Imre, a Magyar-kínai Barátság Mg. Zrt. nyugalmazott ügyvezető igazgatója, 

Pavlicsek Patrik és jómagam vettünk részt a fogadáson. A rendezvényen a nyáron érkezett 

nagykövet Úr ünnepi beszédével köszöntötte a jelenlevőket, majd a Magyar Kormány részéről 

Íjgyártó István, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kulturális és tudománydiplomáciáért felelős 

államtitkára mondott beszédet. A fogadáson röviden egyeztettük Duan Jielong nagykövet Úrral a 

Huaxiang-Perkáta testvértelepülési kapcsolatok következő programjait, illetve meghívtuk Perkátára 

nagykövet urat. A fogadáson találkoztunk Dr. Betlehem Józseffel, a Pécsi Tudományegyetem 

Egészségtudományi Karának dékánjával és a szeptemberben felavatott Konfuciusz-szobor 

sajtóvisszhangjáról is beszélgettünk. 

2015. szeptember 29. és október 1. között a Perkátai ÁMK Szivárvány Óvodájának Szülői 

Szervezete papírgyűjtést szervezett. A gyűjtés helyszíne a Perkátai Szociális Központ udvara volt és 

az összegyűjtött hulladékot az önkormányzatunk résztulajdonában levő Dészolg Kft. szállította el. 



 4 

2015. szeptember 29-én a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házában ünnepelték 

a dunaújvárosi kórházépület átadásának 50. évfordulóját. Dr. Mészáros Lajos Főigazgató Úr 

köszöntőjében röviden összefoglalta a dunapentelei-sztálinvárosi-dunaújvárosi egészségügy 65 

évét. Ezt követően Dr. Dorkota Lajos a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke 

és Cserna Gábor Dunaújváros polgármestere mondta el ünnepi beszédét, kiemelve az elmúlt évek új 

szárnyi, illetve műtőblokki fejlesztéseit. Dr. Mészáros Lajos Főigazgató Úr Dr. Jákics Józseffel, az 

1965-ben felépült új kórház fertőző osztályának első főorvosával beszélgetett a hősi időkről. A 

Kossuth-díjas Tolcsvay Béla ünnepi műsorát élvezhették a jelenlevők, majd három tudományos 

előadásra került sor. Farkas Lajos az Intercisa Múzeum igazgatója a Kórház – kezdetektől 

napjainkig történeti szempontból mutatta be a városalapítástól eltelt időt az egészségügyben 

dolgozók szemével. A perkátai Dr. Baráth Károly Szent Pantaleon nyomában címmel az európai 

Szent Pantaleon tiszteletet, templomokat mutatta be a névadó tiszteletére. A rendezvényt Dr. 

Sebestyén Margit a szemészeti osztály osztályvezető főorvosa Kórházunk szemészeti ellátása 1965-

től napjainkig című előadása zárta. 

2015. szeptember 30-án, a Magyar Népmese Napját ünnepeltük, amely alkalomból – Benedek Elek 

születésnapjára emlékezve – országszerte meseprogramokat szerveztek a gyerekeknek.  A Perkátai 

ÁMK József Attila Könyvtár is megemlékezett e jeles napról, mesedélutánra hívták a gyermekeket. 

A nagyszámú érdeklődésre való tekintettel, a műsornak a Hunyadi Mátyás Általános Iskola adott 

otthont. Kiváló előadóink, Kárász Ferencné, Rónás Ferencné, Siba Árpádné és Szarka Istvánné 

óvónők voltak, akik izgalmas utazásra kalauzolták el a gyermekeket a mesék birodalmába. A 

találkozó részeként könyvbemutatóval ébresztettek kedvet az olvasáshoz, és a mesekönyvek 

kölcsönzéséhez a könyvtár munkatársai. 

2015. október 3-án a Faluházban délután került sor az Idősek Világnapja alkalmából szervezett 

ünnepségre, amelyre Perkáta mindkét nyugdíjas szervezetének, a Perkátai Nyugdíjas Klub és  a 

Perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre Egyesülete tagságát is meghívtuk. A köszöntések után vacsorával 

láttuk vendégül a perkátai szépkorúakat, miközben 5 fős zenekar játszott. A rendezvénnyel szorosan 

összefonódva került sor a Szent Mihály-napi vigadalomra 19 órától. 

A perkátai iskolában megemlékeznek minden évben arról a tizenhárom honvédtisztről, akiket 1849. 

október 6-án kivégeztek Aradon, a ’48-as szabadságharcban vállalt szerepük miatt. A perkátai 

Hunyadi Mátyás Általános Iskola diákjai 2015. október 6-án a hagyományhoz híven adtak 

tiszteletet a tizenhárom vértanú előtt. Az iskola aulájában kitett képek előtt virágok és mécsesek 

sorakoztak, melyeket a kis és nagy diákok helyeztek el. Az osztályok a tanárok vezetésével 

vonultak ki egyenként, s miután meghallgatták az emlékezés szövegét, egy perces néma csenddel, 

majd főhajtással mutatták ki tiszteletüket a hősi halált halt honvédtisztek előtt. 

Sajtóbejárás zajlott 2015. október 7-én a 344.901.459 forint támogatási összegű Kínai-magyar 

Kulturális Turisztikai Központ létrehozása a perkátai Győry kastélyban című, KDOP-2.1.1/B-12-

2012-0012 jelű pályázatunk kapcsán, amelyen részt vett L. Simon László, a Miniszterelnökség 

államtitkára, országgyűlési képviselő, Puskás Imre, a Miniszterelnökség kulturális 

örökségvédelemért felelős helyettes államtitkára és Sárváry István, a Forster Központ elnöke. 

A Dunamenti Szent Orbán Borrend 2015. október 10-én tartotta meg a szürethez kapcsolódó 

ünnepségét Adonyban, amelyen Szemere János plébános meg is áldotta az új borokat. A szőlőhegyi 

ünnepség 14 órától kezdődött az új adonyi plébános által celebrált litániával. Ezt követte Králl 

István, borrendi nagymester köszöntője, aki átadta a szót Dr. Galambos Dénesnek, térségünk 

országgyűlési képviselőjének. Képviselő Úr kiemelte a borrend több településre - köztük Perkátára - 

kiterjedő közösségteremtő munkáját. Az ünnepi műsor végén az Év Borásza kitüntetést adták át Dr. 

Zsíros Mária és Dr. Menyhárt Ferenc alapítók Németh István, adonyi boros gazdának. Az ünnepi 

műsort követően a gazdák pincéikben várták a vendégeiket, köztük a velencei Szent Benedictus 

Borrendet és a Sukorói Borbarátokat. 

2015. október 10-én a Perkátai Római Katolikus Egyházközség Karitász-csoportja idén már a 

nyolcadik alkalommal csatlakozott a 72 óra kompromisszumok nélkül önkéntes akcióhoz. Összesen 

mintegy 30 fő fiatal vállalt közösségi szolgálatot október 10-én. Megszépítették a templomkertet és 

a plébánia kertjét, valamint rendbe tették a temetőben a Perkátán szolgált irgalmas nővérek sírjait a 

Mindenszentek ünnepéhez méltóan. Felnőttek is részt vállaltak, segítették a kisebb gyerekek 

munkáját, valamint a plébánián zárakat javítottak és cseréltek. 
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2015. október 16-án újabb kínai delegáció látogatott el Perkátára. A csoport Fejér megye kínai 

testvértartományának, Jilin tartománynak közel 8 milliós székhelyéről látogatott el Perkátára. A 

delegáció gazdasági szakemberekből állt, akik a különböző changchuni kereskedelmi hivataloktól 

érkeztek és a testületet Li Haiyan, a Changchun Városi Ipari és Informatikai Hivatal Kis- és 

Középvállalatok Irodájának igazgatója és Lingling Liu, a Changchun Városi Kereskedelmi Hivatal 

főosztályvezetője vezette. A látogatáson beszámoltam az immár 55 éves perkátai-huaxiangi 

kapcsolatok jelenlegi állásáról, Fejér megye és Jilin Tartomány elmúlt években történt kapcsolati 

lépéseiről, illetve bemutattam a delegációnak az európai uniós fejlesztési forrásból finanszírozott 

Győry kastély felújításával megvalósuló Kínai-magyar Kulturális Találkozóhely turisztikai 

projektet. A kínai szakmai testület kiemelte, hogy szükséges a Fejér megyei és changchuni 

vállalkozások közötti kapcsolat élénkítése, amelyben projekteket készítenek elő a Jilin tartományi 

és Fejér megye önkormányzati politikai vezetők delegációs látogatásaira. Szintén felajánlották 

segítségüket a testvértartományi kapcsolat okán a perkátai kínai kulturális projekt kiállításainak 

fejlesztésére. 

2015. október 21-én a 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott 

alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatásra pályázatot nyújtott be a 

Perkátáért Közalapítvány. A pályázati forrásból a Perkátáért Közalapítvány egy Mercedes-Benz 

Vito Tourer 114 CDI Base kisbuszt vásárolt. A busz használatára vonatkozó szabályozást a 

Perkátáért Közalapítvány kuratóriumának tagjai (Dózsáné dr. Sasvári Ildikó titkár, Bogó Anikó 

elnök és Rajcsányi László, Szilasy László, Pavlicsek Nándor kuratóriumi tagok) végzik. A 

pályázatban kiemelt cél a térségi közlekedési szolgáltatások fejlesztése. Kiemelt helyen szerepel az 

óvodások, iskolások szállítása, a perkátai civil szervezetek igényeinek kiszolgálása. A kisbusz 

igénybe vehető a közösségi, művelődési, sport-, szabadidős tevékenységek megvalósításakor. A 

busz első hivatalos útja 2015. november 13-án volt, amikor a helyi mesemondó verseny első 

helyezettjei a hagyományosan Nagyvenyimen megrendezett körzeti versenyre utaztak a szülők és 

felkészítő pedagógusok társaságában.  A közös megnyitó után minden évfolyam külön terembe 

vonult és nagy izgalommal várták a gyerekek, hogy elmondhassák a saját meséjüket. Legtöbben a 

harmadikosok és a negyedikesek voltak. Az elsősök között első helyezést ért el Kovács Roland, a 

másodikosoknál pedig harmadik helyezett lett Nedó Dóra Sára perkátai tanuló. 

A 13 perkátai taggal, köztük Perkáta Nagyközség Önkormányzatával, a Perkátai ÁMK-val, perkátai 

civil szervezetekkel és gazdasági társaságokkal működő Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület 

2015. október 22-i közgyűlésén a következő időszakra vonatkozó tervek mellett a tisztújítás is 

napirenden volt. Az egyesület elnöke továbbra is Márok Csaba, Mezőfalva polgármestere maradt, 

illetve az elnökség tagja maradtam az önkormányzati szféra képviseletében, illetve az elnökség 

tagja maradt Kovács Ferenc, Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselője a vállalkozói szféra 

képviseletében. Az elmúlt hónapokban az egyesület munkaszervezete is megújult. A Mezőföldi Híd 

Térségfejlesztő Egyesület munkaszervezetének vezetője Horváth Anita lett és a munkaszervezet 

munkatársa Stelczer Balázs. 

2015. október 22-én az 1956-os forradalom és szabadságharc 59. és a Köztársaság kikiáltásának 26. 

évfordulója tiszteletére tartottuk meg nemzeti ünnepünk alkalmából települési rendezvényünket. Az 

ünnepségen iskolánk diákjainak műsorát tekinthette meg a szép számú ünneplő közönség. A mai 

nap folyamán Perkáta Nagyközség központjában hetven darab zászló került kihelyezésre. 

Önkormányzatunk kezdeményezése, hogy nemzeti ünnepeink alkalmával díszítsék a falu utcáit, 

köztereit, ezzel emelve az ünnep fényét. A zászlók fele-fele arányban magyar, illetve perkátai 

színekben pompáznak, s a jövőben még további lobogók kitűzésére kerül sor a településen. 

2015. október 26-án este érkezett meg Magyarországra Peking Fengtai kerület és 

testvértelepülésünk, Huaxiang városrész 5 fős delegációja. Az öt fős delegáció tagjai Gu Xiaoyuan 

Fengtai Körzet Önkormányzatának vezető helyettese, Li Youyi Peking 12-es számú 

középiskolájának igazgatója, Feng Xiaoguang Peking Fengtai Körzet Önkormányzatának Emberi 

Erőforrások és Társadalombiztosítási Hivatalának igazgatója, Zhao Gang Peking Fengtai Körzet 

Önkormányzatának Xi Luoyuan al-negyedének igazgatója, Bai Zirong Peking Fengtai Körzet 

Huaxiang Község Önkormányzatának alpolgármestere. Október 27-én a Polgármesteri Hivatalban 

Somogyi Balázs polgármester, dr. Lakos László jegyző, Barna Tímea, Bogó Anikó, Szilasy László 

intézményvezetők, valamint Bakos Imre kapcsolatalapító és Pavlicsek Zsolt fogadta a delegációt.  A 
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kerületvezető-helyettes asszony elmondta, hogy úgy vélik, nagyon sok lehetőség van Huaxiang és 

Perkáta kapcsolatában, s ezek kiaknázására azonnal fel is ajánlotta a segítségüket. A találkozó során 

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

nevű projektről is, amit vendégeink jól felkészülten fogadtak. Szó esett a kiállításról, mely a kínai, 

valamint a huaxiangi kultúra csodáit szándékozik bemutatni az érdeklődőknek illetve a kulturális 

programok szervezéséről is. A delegáció tagjai örömmel és érdeklődéssel fogadták a terveket, 

melyekkel kapcsolatban szívesen osztották meg véleményüket és ötleteiket. Gu Xiaoyuan asszony 

segítségükről biztosította Somogyi Balázs polgármestert a kiállítás előkészítésével kapcsolatban, 

majd megemlítette, hogy turisztikai és kulturális szervezetekkel is felveszi a kapcsolatot, hogy 

minél hatékonyabban tudjanak együttműködni a projektben. A nagyon előremutató és sikeres 

tárgyalásokat tartalmazó szakmai program után a delegáció Perkátán látogatást tett az iskolában, 

ahol Szilasy László, a Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

igazgatója oktatási kapcsolatokról tárgyalt a delegációban helyet kapó Li Youyi igazgató 

asszonnyal, aki Peking 12. számú Középiskolájának igazgatója. Kedd délben még megtekintette a 

delegáció a templomot és látogatást tettek a Perkátai Szociális Központban, ahol Barna Tímea 

intézményvezető asszony vezetésével az intézmény dolgozói és ellátottai pogácsával és más 

süteményekkel fogadták a huaxiangi-fengtai vendégeket. Intézményvezető Asszony az intézmény 

működését mutatta be, illetve a nappali ellátás éppen folyó kézműves tevékenységét is láthatta a 

csoport. Kedd délután Balatonfüreden és Tihanyban jártak a vendégeink, majd szerda reggel 

Budapesten a Parlamentet is megtekintették. Esztergomban a Bazilikát, Szentendrén pedig az 

óvárost is meglátogatták, majd szerda délután és csütörtök reggel Budapest fő turisztikai 

látványosságainál is jártak. 

2015. október 27-én a huaxiangi-fengtai-i delegáció látogatásához igazodva került sor a 

344.901.459 forint támogatási összegű Kínai-magyar Kulturális Turisztikai Központ létrehozása a 

perkátai Győry kastélyban című, KDOP-2.1.1/B-12-2012-0012 jelű pályázatunk kapcsán szervezett 

nyílt napra, amelyen a rendezvényszervezési feladatokat 3 vállalkozástól történt ajánlatkérés után az 

ECO-Profit Kft. végezte. 

2015. október 29-én Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete határozata alapján a 

Győry kastély felújításának projektjében kiválasztásra került falkép restaurátor vállalkozással a 

Mentartis Kft-vel megtörtént a vállalkozási szerződés megkötése. 

2015. október 30-án péntek délután 16 órától tartotta Perkáta Nagyközség Önkormányzata a 

Halottak napi megemlékezését. A koszorúzáshoz a Római Katolikus Egyházközség, a Perkátai 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat és több civil szervezet, magánszemély is csatlakozott. A 

templom melletti katonasírt, a templomi, a Szabadság téri és temetői világháborús emlékműveket és 

a díszpolgárok sírjait koszorúzták meg a megemlékezők. 

2015. november 2-án a Győry kastély felújításának projektje kapcsán előrehaladási megbeszélésen 

vettünk részt Székesfehérváron a Nemzetgazdasági Minisztérium mint irányító hatóság és a 

KDRFÜ Kft. mint közreműködő szervezet meghívására. A projekt megvalósításának dátuma ekkor 

2015. december 31-ében lett meghatározva, illetve ezt követően önkormányzatunk számára 

folyósítva lett a támogatási szerződésben szállítói finanszírozással finanszírozott, de 2015. október 

31-ig el nem számolt tételek költsége. 

2015. november 7-én az önkormányzatunk résztulajdonában levő Dészolg Kft. elszállításával 

elektronikai hulladékgyűjtést szerveztünk. A beszállított hulladék mennyiségét figyelembe véve 

sikeresnek bizonyult a hulladékcsökkentési akció.  

Hagyományos Márton-napi bálját tartotta a Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület, amely rendezvény a 

testvértelepülési csoportok kölcsönös látogatását szolgáló jótékonysági rendezvény. 

2015. november 12-én Székesfehérváron az „Emlékek a régmúlt idejéből” című kiállítás keretén 

belül mutatták be a Rajcsányi László tulajdonában lévő Perkátai Gyűjtemények tárgyait. A 

rendezvény megnyitójára 2015. november 12-én került sor, a székesfehérvári Gárdonyi Géza 

Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület falai között. A ’60-as, ’70-es évekből összegyűjtött tárgyak 

között szerepel vasaló, porszívó, rádió, televízió, sőt a Perkátai Gyűjtemények Panni robogója is 

kiemelt helyet kapott a terem közepén. A kiállítást Dr. Fülöp Gyula, a Szent István Király Múzeum 

volt igazgatója nyitotta meg. Beszédében felidézte saját gyermek- és fiatalkorát, amikor a 

kiállításon bemutatott tárgyakat még napi szinten használták, s igazi szenzációnak számítottak, 

majd arra buzdította a jelenlévőket, hogy alaposan nézzenek körül a „kincsek” között. 
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Perkáta Nagyközség Önkormányzata idén is sikerrel pályázott a Belügyminisztériumhoz szociális 

tűzifa támogatásért, amelyen 3.111.500 forint támogatást kapott. A támogatás összege 175 erdei 

köbméter tűzifára vásárlását jelenti, amelyben a támogatás 14.000 forint plusz ÁFA összeget tesz ki 

köbméterenként, az önkormányzat pedig 1.000 forint plusz ÁFA önrészt vállalt köbméterenként. 

Kötött áron 15.000 forint plusz ÁFA áron határozta meg a belügyminisztériumi rendelet a tűzifa 

teljes vételárát az általunk preferált kemény lombos fajták esetén. Emellett a rendelet meghatározza 

megyénként a kijelölt tűzifa eladókat, esetünkben az állami tulajdonú Vadex Zrt-t. Az 

önkormányzatot a tűzifa árán felül terheli a Perkátára szállítás költsége, illetve a támogatásban 

részesülő lakosokhoz való kiszállítás költsége is. A tűzifa szállítása november 12-től kezdődött meg 

az önkormányzat telephelyére. Önkormányzatunk feladata támogatás nyújtásához rendelet alkotása 

is, de terveink szerint hasonló, jövedelemhez kötött feltételekkel kívánjuk nyújtani ezt a támogatást, 

ahogy ezt az elmúlt években is tettük. Ez a tavalyi évben is azt jelentette, hogy minden pozitívan 

elbírált kérelmet 1-1 erdei köbméter szociális tűzifa biztosításával, 1 ingatlan kapcsán csak 1 

kérelmet támogattunk. A rendelet várhatóan a november 26-i közmeghallgatással egybekötött 

képviselő-testületi ülésen kerül megalkotásra, így a helyi lakosok november 30-tól tudják 

benyújtani a kérelmüket. 

2015. november 13-án ünnepelte 90. születésnapját Csányi Lajosné, született Gecseg Erzsébet Dr. 

Baráth Károly utcai lakos. Ezen alkalomból Perkáta Nagyközség Önkormányzata nevében 

köszöntöttük őt László Klaudia aljegyzővel közösen, illetve adtam át Orbán Viktor Miniszterelnök 

Úr által küldött díszoklevelet. Erzsi néni a köszöntésen mesélt nekünk a családjáról, a felmenői által 

alapított Gecseg-tanyáról, majd a férje családja által lakott Csányi-tanyáról is, illetve a férje korai 

halála miatti nehéz évekről, de legbüszkébben az unokáiról és 9 dédunokájáról mesélt. 

A 140 éve született Klebelsberg Kunó szobrát avatták fel a felújítás alatt álló kápolnásnyéki Dabasi 

Halász kastély kertjében. A szobrot, amelyet L. Simon László államtitkár magánadományából Pető 

Hunor Munkácsy-díjas szobrászművész készített, Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma parlamenti államtitkára avatta fel. Az átadás előtt Tessely Zoltán, a térség 

országgyűlési képviselője és Rétvári Bence államtitkár úr mondott köszöntő beszédet, majd Kazai 

Viktor, a kastély felújítását megrendelő Velence-tavi Kistérségért Alapítvány elnöke invitálta a 

felújítás alatt levő épület bejárására a megjelenteket. 

A 2015. november 13-án közel 130 halálos áldozatot követelő, Párizsban történt terrortámadás-

sorozat okán részvétnyilvánító levelet küldtem Perkáta Nagyközség Önkormányzata nevében 

november 14-én reggel Serge Macudzinskinek, francia testvértelepülésünk, Saint-Maximin 

polgármesterének. Ezt követően a templom előtti Szentháromság-szobor előtt emlékeztünk meg a 

párizsi támadássorozat áldozatairól. Legtöbben országosan a budapesti hivatalos francia 

intézmények előtt tették ezt meg. Perkáta Nagyközség Önkormányzata nevében mind a Budapesti 

Francia Intézet előtt, mind a budapesti Francia Nagykövetségnél mécsest gyújtottunk az áldozatok 

emlékére a szombati napon. A Magyar Kormány rendeletben nemzeti gyásznappá nyilvánította 

2015. november 15-ét a november 13-án, Párizsban történt borzalmas események miatt. Perkáta 

Nagyközség Önkormányzata a Polgármesteri Hivatal épületére gyászlobogót helyezett el. 

2015. november 14-én a Perkátai ÁMK Szivárvány Óvoda Szülői Szervezete jótékonysági bált 

szervezett óvodai eszközök beszerzésének támogatására. 

2015. november 15-én Spányi Antal, székesfehérvári megyéspüspök megáldotta a pusztaszabolcsi 

Szent Imre tiszteletére emelt katolikus templom 10 elkészített ólomüveg ablakát. A szentmisét 

Püspök Atyával koncelebrálta Ugrits Tamás pápai káplán, egyházmegyei irodavezető, Dózsa István, 

egyházmegyei vagyonkezelő és Baltási Nándor, Pusztaszabolcs és Dunaújváros plébánosa. Az 

átadáson részt vett L. Simon László, a Miniszterelnökség kulturális örökségvédelemért felelős 

államtitkára, dr. Galambos Dénes, választókerületünk országgyűlési képviselője, Csányi Kálmán, 

Pusztaszabolcs Város polgármestere, Rózsahegyi Péter, Budapest XVII. kerület önkormányzati 

képviselője, Prokopp Mária művészettörténész és Domonkos László, az ólomüveg ablakokat 

készítő művésztanár. A most teljesen befejezett 10 - egyenként 3 üvegrészből álló - ólomüveg ablak 

több ütemben készült el, az első hármat még a néhai Szinte Gábor készítette, de már ekkor részt vett 

a munkában Domonkos László is. A megáldással egybekötött szentmise végén az elkészült 

alkotásokat méltatta Prokopp Mária művészettörténész és L. Simon László államtitkár. 

2015. november 19-én a perkátai Faluházban véradás volt. 
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Francia testvértelepülésünkre érkezett villámlátogatásra Perkáta Nagyközség Önkormányzata 3 fős 

delegációja 2015. november 19- től november 21-ig. A Szabó Tamás önkormányzati képviselőből, 

Vátkai Zoltánból és jómagamból álló csoport a Saint-Maximin-i gyermekeknek szánt csokoládé 

Mikulásokat szállította, illetve a január 9-i testvértelepülésünkön megrendezésre kerülő Újévi 

Polgármesteri Köszöntő programra való előkészületeket tette meg, illetve segédkezett a francia 

Mikulás ajándékának Perkátára juttatásában. A látogatás szervezésekor még nem történt meg a múlt 

heti párizsi merényletsorozat. A részvétnyilvánításunkat követően most koszorút helyeztünk el a 

múlt heti áldozatok emlékére a Saint-Maximin-i temetőben levő I. világháborús emlékműnél, illetve 

tiszteletünket tettük az idén elhunyt Laurent Parent alpolgármester barátunk sírjánál. A 

delegációnkat Gisèle Hoffmann első alpolgármester asszony és számos önkormányzati képviselő 

fogadta, majd megtekintettük a Kő Háza bányamúzeum részlegének legújabb fejlesztéseit és a Kő 

Háza Múzeum Galériájában megnyílt helyi festők kiállítását. 

A látogatás előtt október 14-i telefonos konferencián egyeztettük Serge Macudzinski polgármester 

úrral, hogy az idei évben nem lesz kölcsönös Mikulás-delegáció. Ezt részünkről több érvvel 

támasztottam alá, egyrészt a perkátai delegáció a tavalyi évben sem jutott be a Saint-Maximin-ban 

levő állami iskola intézményébe, így nem is találkozhattak a gyermekekkel, csak postás szerepet 

töltöttek be. Másrészt a Saint-Maximin-i Mikulás delegáció fogadásának költsége minden évben 

meghaladta a félmillió forintot. Ebben az évben ezért nagyobb csokoládé Mikulást rendeltünk, 

összesen 1.000 darabot (500 darabot a perkátai óvodásoknak és iskolásoknak, illetve 500 darabot a 

francia testvértelepülésünkre) összesen 368.000 forintért, a francia turkából származó –a tavalyi 

évben 60.000 forintot adományozó – program kompenzálása miatt 100.000 forintot szándékozik 

biztosítani az önkormányzat az óvoda szépítésére. A polgármester úrral való egyeztetést követően 

tárgyaltam Várai Róbert baracsi polgármester úrral is, aki már tudott róla, hogy az idei évben nem 

lesz közös Saint-Maximin-i – Montois la Montagne (Baracs francia testvértelepülése) közös 

Mikulás-járat. Ezt követően ajánlottam fel Serge Macudzinski polgármester úrnak, hogy Perkáta 

kisbusszal leszállítja a gyermekeknek szánt csokoládé Mikulásokat, illetve a válaszban felkért 

minket polgármester úr, hogy a perkátai gyermekeknek szánt ajándékokat visszafele elhoznánk-e. 

Természetesen ezt megtettük. A Perkátáért Közalapítvány tulajdonában levő kisbusszal utaztunk ki 

Saint-Maximin-ba, tovább csökkentve önkormányzatunk terheit az utazás (az előző években a 

kiutazó perkátaiak repülőgéppel utaztak vissza Magyarországra) költségeit – üzemanyag, 

autópályadíjak, utazás közbeni étkezés – magánadományból finanszíroztuk és testvértelepülésünkön 

is csak 17 órát töltöttünk. 

2015. november 22-én a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságról telefonos megkeresés érkezett 

hozzám, mivel aggódó perkátai polgár bejelentést tett a Győry kastély előkertjében történő 

fakivágások miatt. Tájékoztattam a Rendőrkapitányság munkatársát, hogy az előkertben levő fák 

önkormányzati területen álltak, illetve a kivitelező fővállalkozó az önkormányzat tudtával vágta ki 

őket, mivel feladata a főépület felújítása mellett az előkert rendezése is. A következő időszak 

eseményei. 2015. november 29-én, december 6-án, december 13-án, december 20-án 4 adventi 

hétvégén és a PerkátaKarácsony2015 programja várja a látogatókat a templomkertben a Perkátai 

Régiséggyűjtő Egylet a Perkátai Római Katolikus Plébánia, a Perkátai ÁMK, a Perkátai Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat, a Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és AMI, a Perkátai 

Szociális Központ, illetve perkátai civil szervezetek szervezésében. Kérem a képviselő-testület 

tagjainak a hozzászólásait a beszámolóhoz.  

 

Szilasy László képviselő 

Egy javaslattal szeretnék élni. Javaslom, hogy ne csak a kastély környékén, hanem az iskola 

környékén lévő fák átvizsgálása történjen meg, a balesetek megelőzése érdekében.  

 

Somogyi Balázs polgármester 
A francia testvértelepülésünkkel kapcsolatban szeretném még elmondani, hogy az elmúlt 

időszakban, amikor a francia mikulás ellátogatott hozzánk egyúttal hoztak magukkal francia 

használt ruhákat, melyeket jótékonysági ruhaosztáson osztottak szét.  A jótékonysági ruhaosztásra a 

perkátai polgárok ellátogathattak, a használt ruhát elvitték és az általuk felajánlott összeget 

összegyűjtöttük. Ezt az összeget az óvoda számára ajánlottuk fel a francia partner egyetértésével. 

Az elmúlt években körülbelül 60-100 000 Ft összeget tett ki a felajánlott összeg. Javaslom a 
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képviselő-testületnek, hogy mind az óvoda, mind az iskola számára 100 000 Ft-ot biztosítson az 

önkormányzat, kisebb rendezvényekre vagy díszítési célok megvalósítására a 2015. évi költségvetés 

civil szervezetek részére nyújtandó támogatás előirányzat terhére. Amennyiben nincs több 

hozzászólás, 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: 

 

136/2015. (XI. 26.) 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. november 26. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Javaslom a képviselő-testületnek, hogy mind az óvoda, mind az iskola számára 100 000 Ft-ot 

biztosítson az önkormányzat, kisebb rendezvényekre vagy díszítési célok megvalósítására a 2015. 

évi költségvetés civil szervezetek részére nyújtandó támogatás előirányzat terhére. 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: 

 

137/2015. (XI. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Perkáta 

Nagyközség Önkormányzata a 2015. évi költségvetés civil szervezetek részére nyújtandó 

támogatás előirányzat terhére az óvoda részére 100 000 Ft és a Hunyadi Mátyás Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola részére 100 000 Ft támogatást biztosít. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. november 26. 

 

II. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Második napirendi pont a Perkátai Szociális Központ Alapító Okiratával kapcsolatos döntéshozatal. 

Köszöntöm a Perkátai Szociális Központ intézményvezetőjét, Barna Tímeát. Kérem, hogy 

tájékoztassa a képviselő-testületet, miért van szükség az Alapító Okirat módosítására. 

 

Barna Tímea a Perkátai Szociális Központ intézményvezetője 

2016. január 1-jétől módosul „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. 

törvény és „a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI. törvény. 

Eddig családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást külön lehetett működtetni, januártól csak 

integrált keretek között lehet működtetni és ehhez szükséges 2015. november 30-ig a működési 

engedélyt és az alapító okiratot is módosítani. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

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

71/2013. (VI. 19.) számú határozattal elfogadott Perkátai Szociális Központ Alapító Okiratát az 

előterjesztés szerint módosítani. 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: 

 

138/2015. (XI. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 71/2013. (VI. 19.) számú 

határozatával elfogadott Perkátai Szociális Központ Alapító Okiratát a határozat 1. számú 

mellékletében foglalt tartalommal módosítja. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester  

Határidő: 2015. november 26. 

 

Okirat száma:                                                                                                     1. számú melléklet 

Módosító okirat 

A Perkátai Szociális Központ a Perkáta Nagyközség Önkormányzata által 2013. június 20. 

napján kiadott, 71/2013. (VI. 19.) számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a /2015 (XI.25) KT. határozatra figyelemmel –a következők 

szerint módosítom: 

 

1. Az alapító okirat II. „A költségvetési szerv típusa” pontja elhagyásra kerül. 

2. Az alapító okirat III. „Jogszabályban meghatározott közfeladata” pont helyébe az alábbi 

szövegrész lép. 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények 

módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény alapján szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, 

idősek nappali ellátása, család- és gyermekjóléti szolgálati, a szociális szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés biztosítása. 

3. Az alapító okirat V. „Az alapító neve és székhelye” pontja elhagyásra kerül. 

4. A módosított alapító okirat 3. „Költségvetési szerv irányítása, felügyelete” pontja az alábbi 

szövegrésszel egészül ki: 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának  

3.2.1. megnevezése: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

3.2.2. székhelye: 2431 Perkáta, Szabadság tér 1. 

5. Az alapító okirat IX. „ A költségvetési szerv alaptevékenysége szakfeladatok szerint” pont 

helyébe az alábbi szövegrész lép. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 102030 Idős, demens betegek nappali ellátása 

2 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 

3 107051 Szociális étkeztetés 

4 107052 Házi segítségnyújtás 

5 107054 Családsegítés 
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6. Az alapító okirat X. „A költségvetési szerv alaptevékenysége” pontja helyébe a szövegrész 

helyébe a következő lép: 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: működési területén biztosítja a hatályos jogszabályok 

alapján az alaptevékenységek szakszerű ellátását: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek 

nappali ellátása, család- és gyermekjóléti szolgálati, a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférést, 

továbbá az ellátásokhoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 

7. Az alapító okirat XII. „A költségvetési szerv jogállása” pontja elhagyásra kerül. 

8. Az alapító okirat XIV. „A költségvetési szerv gazdálkodási formája” pontja elhagyásra kerül. 

9. Az alapító okirat XV. „A költségvetési szerv feladatának ellátására szolgáló vagyon” pontja 

elhagyásra kerül. 

10. Az alapító okirat XVI. „A vagyon feletti rendelkezési joga” pontja elhagyásra kerül. 

Záró rendelkezés 

Jelen módosító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni. 

 

Kelt: Perkáta, 2015. november 26. 

P.H. 

»aláírás«  

 

Somogyi Balázs polgármester 

Javaslom a Perkátai Szociális Központ egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának 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: 

 

139/2015. (XI. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Perkátai Szociális 

Központnak a 138/2015. (XI. 26.) képviselő-testületi határozattal módosított, egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jelen határozat 1. számú melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja.  

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. november 26. 

 

                Okirat száma:                                                                                           1. számú melléklet 

Alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 
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Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Perkátai Szociális 

Központ  alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1 A költségvetési szerv 

       1.1.1. megnevezése: Perkátai Szociális Központ 

1.2 A költségvetési szerv 

       1.2.1. székhelye: 2431 Perkáta, Bocskai utca 2. 

2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1 A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. szeptember 1. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1 A költségvetési szerv irányító szervének 

       3.1.1. megnevezése: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

       3.1.2. székhelye: 2431 Perkáta, Szabadság tér 1. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

       3.2.1. megnevezése: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

       3.2.2. székhelye: 2431 Perkáta, Szabadság tér 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1 A költségvetési szerv közfeladata: A egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról 

szóló 2015. évi CXXXIII. törvény alapján szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali 

ellátása, család- és gyermekjóléti szolgálati, a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása. 

 

4.2 A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 889900 Máshova nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: működési területén biztosítja a hatályos jogszabályok alapján az 

alaptevékenységek szakszerű ellátását: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, 

család- és gyermekjóléti szolgálati, a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférést, továbbá az ellátásokhoz 

szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati kormányzati funkció megnevezése 
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funkciószám 

1 102030 Idős, demens betegek nappali ellátása 

2 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 

3 107051 Szociális étkeztetés 

4 107052 Házi segítségnyújtás 

5 107054 Családsegítés 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Perkáta Nagyközség közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv élén a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 

végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet előírásainak figyelembe vételével Perkáta 

Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által pályázat útján, határozott időre kinevezett 

intézményvezető áll. A költségvetési szervnél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyban állnak, 

jogviszonyukra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései irányadók.  

Az intézményvezető esetében a kinevezés, felmentés, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés 

kiszabása, állásból való felfüggesztés Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

kizárólagos joga. Az egyéb munkáltatói jogokat Perkáta Nagyközség Polgármestere gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
Közalkalmazotti jogviszony (7 

fő) 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény. 

 

Záró rendelkezés 

 
Jelen alapító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a Perkátai Szociális Központ 

2013. június 20. napján kelt 71/2013. (VI. 19.) számú alapító okiratát visszavonom. 

Kelt: Perkáta, 2015. november 27. 

P.H. 

»aláírás« 

 

 

III. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Harmadik napirendi pont tájékoztató Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2015. évi 

költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről. Kérem a képviselő-testület tagjainak a 

hozzászólásait. 
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Bogó Anikó képviselő 

Az Általános Művelődési Központ esetében a működési és fenntartási kiadások sorban a külső 

személyi juttatások soron egy viszonylag nagy százalékú emelkedés mutatkozik. Ez az Erasmus 

pályázat költségeiből adódik. A fedezetet a pályázatból megkapja intézményünk. 100 %-os 

támogatottságú a pályázat. Az intézmény dolgozói nyelvtanulás, illetve kapcsolatépítés szakmai 

tapasztalatcsere céljából különböző területekre utaztak. Tulajdonképpen az ösztöndíjak kifizetése 

történt meg. 

Szeretném bejelenteni, hogy a Perkátai ÁMK Szivárvány Óvodája egy tehetséggondozó pályázatot 

is nyert 1 900 000 Ft összegben. Itt elsősorban számítástechnikai programok és eszközök 

beszerzésére lesz mód, digitális rajztáblákat, fényképezőgépet, kamerát, laptopot, kreatív 

eszközöket fogunk beszerezni.  

 

Dr. Lakos László jegyző 

Annyival kiegészíteném, hogy az 1. számú mellékletben a működési bevételek soron látható a 

pályázati forrásból származó bevétel. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Amennyiben nincs több hozzászólás, a képviselő-testület Perkáta Nagyközség Önkormányzata 

2015. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót tudomásul vette. 

 

IV. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Negyedik napirendi pont „Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről” szóló 

1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása. A jelenlegi módosítást az önkormányzat 

bevételeinek és kiadásainak I-III. negyedév teljesítésével kapcsolatos mutatók indokolják. A helyi 

adók és a gépjármű adó előirányzatok növelése a szeptember 30-ai állapot szerint befolyt bevételek 

miatt indokolt. A működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített alaptól sor a közfoglalkoztatás 

munkabérének és járulékainak fedezetére folyósított támogatás várható összegére módosul. 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: 

 

23/2015. (XI. 27.) 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. 

 

V. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Ötödik napirendi pont a 2015. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása. Az ellenőrzési tervben az 

ellenőrzésnek két témája szerepel, a 2015. évben igénybevett szociális jellegű normatívák 

alátámasztottságának vizsgálata és a 2015. évi beszámolók leltározással való alátámasztottságának 

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

elfogadásra 2015. évi belső ellenőrzési tervet. 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: 

 

140/2015. (XI. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi belső ellenőrzési tervét 

az alábbiak szerint hagyja jóvá. 

 

1. Ellenőrzés témája: „2015. évben igénybevett szociális jellegű normatívák 

alátámasztottságának vizsgálata” 

 Ellenőrzött időszak: 2015.01.01-12.31. 

 Ellenőrzött szervezet: Perkátai Szociális Központ 

 Ellenőrzés típusa: mintavételes pénzügyi ellenőrzés. 

 Ellenőrzés célja: az alátámasztottság igazolása. 

 Ellenőrzés tervezett ideje: 2016. március hónap. 

 Ellenőrzés tervezett napszáma: 5 ellenőrzési nap. 

 

2. Ellenőrzés témája: „a 2015. évi beszámolók leltározással való alátámasztottságának 

vizsgálata” 

 Ellenőrzött időszak: 2015. évi zárlati időszak 

 Ellenőrzött szervezet: Önkormányzat költségvetési szervei 

 Ellenőrzés típusa: mintavételes rendszer ellenőrzés. 

 Ellenőrzés célja: az alátámasztottság igazolása. 

 Ellenőrzés tervezett ideje: 2016. szeptember hónap. 

 Ellenőrzés tervezett napszáma: 5 ellenőrzési nap. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. november 26. 

 

VI. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Hatodik napirendi pont a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági 

feltételeiről szóló rendelettervezet megtárgyalása. Önkormányzatunk 175 erdei m
3
 keménylombos 

tűzifára nyert támogatást a Belügyminisztérium által meghirdetett pályázaton 3 111 500 Ft 

összegben, az önrész összege 222 250 Ft. A szállítás költségei aránylag alacsonyak, mert Perkátáról 

tudjuk szállítani a tűzifát. Az elmúlt években előfordult, hogy Seregélyesről vagy Sárosdról 

szállítottuk a fát. A pályázati kiírás értelmében a támogatást az a települési önkormányzat 

igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2015. évi igénylés részletes feltételeit rendeletben 

szabályozza úgy, hogy „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló törvény szerinti 

aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy tekintet nélkül annak természetbeni vagy 

pénzbeli formában történő nyújtására, települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül 

különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban 

részesülők) jogosult előnyt élvezzen, „a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló 

törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, 

és háztartásonként legfeljebb 5 m
3 

tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, és vállalja, hogy 

a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. Az elmúlt évekhez 

hasonlóan tűzifát igényelt önkormányzatunk. A tavalyi évben 190 m
3
 fát kaptunk, amely az 

igényeket szinte teljesen kielégítette. A rendelet szerint kérelmezőnként legalább 1 erdei m
3
 tűzifa 

támogatás kerül megállapításra a meghatározott feltételek fennállása esetén. Kérem a képviselő-

testület támogatását a rendelet megalkotására. Kérem a képviselő-testület tagjainak a 

hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra „a természetben nyújtott szociális célú 

tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről” szóló rendeletet. 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 rendeletet alkotja: 

 

24/2015. (XI. 27.) képviselő-testületi rendelet 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a természetben nyújtott 

szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről” szóló önkormányzati rendeletet. A 

rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

VII. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Hetedik napirendi pont a helyi adókról szóló rendelettervezet megtárgyalása. Részben technikai 

jellegű hibák miatt indokolt a rendelet megalkotása. Az építményadó mértékénél eddig sávos adó 

megállapítást alkalmaztunk, de ez a megállapítás ellentétes „a helyi adókról” szóló 1990. évi C. 

törvény rendelkezéseivel, ezért egységesen kell meghatározni az építményadó éves mértékét 

minden építményre vonatkozóan. Jelenleg Perkátán tizennyolc adózott egység van, amely 

építményadót fizet. Az egységes adómérték megállapítása esetén tizenhárom egységet érintene az 

adó emelkedése, öt egységet az adó csökkenése. Az egységes adómérték megállapítása egy 

egyszerű számítással történne. Az elmúlt évben beszedett adó mennyiség elosztva a területtel 120 

Ft-os átlagot tesz ki. A sávos adómérték esetén a legalacsonyabb összeg 30 Ft/m
2
 volt, a 

legmagasabb 200 Ft/m
2
 volt. A másik javaslat, amely szerepel a rendeletben, az pedig a 

háziorvosokra vonatkozik. „A helyi adókról” szóló 1990. évi C. törvény 2016. január 1-jétől 

lehetőséget ad arra, hogy az önkormányzat iparűzési adó mentességet nyújtson a vállalkozó 

háziorvosoknak, amennyiben a vállalkozási szintű adóalap az adóévben a 20 millió Ft-ot nem 

haladja meg. Javaslom ezt a lehetőséget biztosítani a háziorvosoknak. Kérem a képviselő-testület 

tagjainak a hozzászólásait.  

 

Dr. Lakos László jegyző 

Tulajdonképpen jogszabályváltozások miatt volt szükség a rendelet módosítására. A Fejér Megyei 

Kormányhivatal észrevételei és iránymutatása alapján készítettük el a rendeletet. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra „a helyi adókról” 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: 

 

25/2015. (XI. 27.) képviselő-testületi rendelet 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a helyi adókról” szóló 

önkormányzati rendeletet. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

VIII. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Nyolcadik napirendi pont a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló rendelettervezet 

megtárgyalása. E rendelet kapcsán két véleménykérés is szükséges. Egyrészt a Fejér Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, másrészt a Fejér Megyei 

Önkormányzat részéről. A Főosztály a véleményét írásban megküldte, mely az előterjesztésben 

látható. A Fejér Megyei Önkormányzat ma reggeli közgyűlésén hozta meg hozzájáruló döntését. 

Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. 
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Dr. Lakos László jegyző 

Itt is jogszabályváltozások miatt volt szükség a rendelet módosítására. A Fejér Megyei 

Kormányhivatal észrevételei és iránymutatásai alapján készítettük el a rendeletet. Alapjában véve a 

felhatalmazó rendelkezések jogszabályi hivatkozásai változtak meg. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra „a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi 

szabályokról” 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: 

 

26/2015. (XI. 27.) képviselő-testületi rendelet 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a talajterhelési díjjal 

kapcsolatos helyi szabályokról” szóló önkormányzati rendeletet. A rendelet a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi. 

 

IX. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Kilencedik napirendi pont a Perkátai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati 

jogviszonyban álló köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelettervezet megtárgyalása. 

Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.  

 

Dr. Lakos László jegyző 

A rendeletet már korábban megalkottuk és minden évben a költségvetési rendeletbe be is építettük a 

közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítését. Ezt a Fejér Megyei Kormányhivatal nem tartotta 

megfelelő megoldásnak. Ezentúl a közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítését évente, önálló 

rendeletben kell meghatározni, tehát nem lehet beépíteni a költségvetési rendeletbe. Változás a 

korábbi szabályozáshoz képest, hogy a köztisztviselőkről szóló jogszabály nem engedte, hogy a 

későbbiekben ezt a juttatást megvonják a köztisztviselőktől. Az új törvény ezt a rendelkezést 

megváltoztatta, hogy évente, akár magasabban vagy esetleg alacsonyabban is megállapítható legyen 

az illetménykiegészítés mértéke. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra „a Perkátai Polgármesteri Hivatalban 

foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetménykiegészítéséről” 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: 

 

27/2015. (XI. 27.) képviselő-testületi rendelet 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a Perkátai 

Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők 

illetménykiegészítéséről” szóló önkormányzati rendeletet. A rendelet a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi. 

 

X. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Tízedik napirendi pont Perkáta Nagyközség Polgármestere Cafetéria Szabályzatának 

megtárgyalása. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.  
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Dr. Lakos László jegyző 

A polgármester cafetéria juttatásait az önkormányzat eddig a költségvetési rendeletében 

szabályozta. A Fejér Megyei Kormányhivatal instrukciói szerint erről önálló döntésben, mégpedig 

határozati formában kell rendelkezni. A cafetéria szabályzatot is elkülönülten kell megalkotni a 

közszolgálati tisztviselők cafetéria szabályzatától. Most egy külön, önálló cafetéria szabályzatot 

terjesztettünk a testület elé, ami tartalmilag megegyezik a közszolgálati tisztviselők cafetéria 

szabályzatával.  

 

Somogyi Balázs polgármester 

Amennyiben nincs több 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: 

 

141/2015. (XI. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Somogyi Balázs polgármester 

cafetéria-juttatásának éves keretösszegét bruttó 200 000 Ft-ban határozza meg. 

A képviselő-testület a polgármestert megillető cafetéria-juttatásról szóló szabályzatot a 

határozat 1. melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá. 

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak végrehajtásáról 

intézkedjen. 

 

Felelős: Dr. Lakos László jegyző 

Határidő: 2015. november 26. 

 

 

1. melléklet a …/2015. (… … ) számú képviselő-testületi határozathoz 

 

Perkáta Nagyközség Polgármestere 

Cafetéria Szabályzata 

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete „a polgármesteri tisztség 

ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról” szóló 1994. 

évi LXIV. törvény 13. §-a, „a közszolgálati tisztviselőkről” szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

151. §-a, „a személyi jövedelemadóról” szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-a alapján a 

polgármester cafetéria-juttatási rendszerét a következők szerint szabályozza. 

 

I. Fejezet 

 

Általános rendelkezések 

 

1) A cafetéria-juttatási rendszer a képviselő-testület által előre meghatározott keretösszegen 

és juttatási elemeken belül egyénre szabott választásra ad lehetőséget. 

2) A Cafetéria Szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) személyi hatálya Perkáta 

Nagyközség Polgármesterére terjed ki. 

3) Nem jogosult cafetéria rendszerbe tartozó juttatások igénybevételére: 

a) a tartós külszolgálaton levő, illetve nemzeti szakértőként foglalkoztatott 

polgármester, 

b) a polgármester azon időtartam vonatkozásában, amelyre illetményre nem jogosult, 

feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a harminc napot, a harminc napot 

meghaladó távollét esetében a polgármestert a  távollét első napjától kezdve nem 

illeti meg a juttatás. 

4) A cafetéria rendszer –meghatározott feltételekkel- a következő juttatásokat tartalmazza: 

a) Erzsébet utalvány, 



 19 

b) iskolakezdési támogatás, 

c) önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári támogatás 

d) önkéntes kölcsönös egészségpénztári támogatás 

e) Széchenyi Pihenő Kártya keretében (a továbbiakban: SZÉP kártya): 

ea) szálláshely-szolgáltatás, 

eb) melegkonyhás vendéglátóhelyeken biztosított étkezési-szolgáltatás, 

ec) szabadidő eltöltést, rekreációt, az egészségmegőrzést szolgáló szolgáltatás 

5) A 3. pontban meghatározott esetben, vagy ha a polgármester jogviszonya a tárgyév 

közben szűnik meg, az időarányos részt meghaladó mértékben igénybe vett cafetéria-

juttatás értékét a távollét vége utáni első munkanapon, illetve a jogviszony 

megszűnésekor vissza kell fizetni, továbbá – a polgármester választása szerint, ha a 

juttatás természete ezt lehetővé teszi – vissza kell adni. Nem kell visszaadni a cafetéria-

juttatás értékét, ha a jogviszony a Kttv. 60. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 

okból szűnik meg. 

6) Áthelyezés esetén a polgármester cafetéria-juttatásra az egyes munkáltatóknál 

időarányosan jogosult. Ha a polgármester a korábbi munkáltatónál az időarányos részt 

meghaladó értékű cafetéria-juttatást vett igénybe, visszafizetési kötelezettség nem 

terheli, azonban az időarányos részt meghaladó mértékkel az új munkáltatónál igénybe 

vehető cafetéria-juttatás értékét – legfeljebb az új munkáltatónál igénybe vehető juttatás 

mértékéig – csökkenteni kell. 

 

 

II. Fejezet 

 

A cafetéria-juttatásokra vonatkozó közös szabályok 

 

1. A cafetéria-juttatásokra felhasználható éves keretösszeg megállapítása 

 

1.1 A cafetéria-juttatásokra igénybe vehető 2015. évi keretösszeg 200 000 Ft, mely 

évente a költségvetési rendeletben kerül meghatározásra. A cafetéria-juttatás éves 

összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő 

munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.2 Az éves keretösszeg e szabályzat I. Fejezet 4. pontjában meghatározott juttatási 

elemek igénybe vételére használható fel, a III. Fejezetben meghatározott különös 

szabályok szerint. 

1.3 A tárgyévben igénybe nem vett összeg nem vihető át a következő évre. 

1.4 A keretösszeget a jogviszony időtartamával arányosan kell megállapítani - az adott 

év naptári napjai számának figyelembe vételéve - amennyiben a polgármester 

jogviszonya a tárgyévben keletkezik, vagy szűnik meg. 

 

2. A cafetéria-juttatási elemek kiválasztása 

 

2.1 A cafetéria-juttatás éves keretösszegén belül választható elemek maximális 

összegéről a személyzeti ügyintéző évente tájékoztatja a polgármestert. 

2.2 A polgármester a tárgyév március 31-ig köteles nyilatkozni a tárgyévre vonatkozóan 

a részére megállapított keretösszeg felhasználásáról, az általa választott cafetéria-

juttatási elemekről és mértékéről. 

2.3 Ha a polgármester cafetéria jogosultsága év közben keletkezik, akkor az első 

munkában töltött napot követő 10 munkanapon belül köteles nyilatkozni a részére 

megállapított keretösszeg felhasználásáról. 

2.4 választás érvényessége egy naptári évre szól, módosításra nincs lehetőség. 

2.5 A polgármester az egyes cafetéria-juttatások elemeiből kizárólag a jogszabályokban 

meghatározott adható értékig választhat. 

2.6 A polgármester által fel nem használt összeg pénzbeli megváltására nincs lehetőség. 
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3. Eljárás a jogviszony megszűnése esetén 

 

3.1 A polgármester köteles az utolsó munkában töltött napon a részére nyújtott cafetéria 

összeggel elszámolni, ha a jogviszonya év közben szűnik meg. A juttatás 

elszámolásakor figyelembe kell venni a polgármester névre szóló, a munkáltató által 

már megrendelt utalvány összegét is. 

3.2 A cafetéria-juttatási keret tárgyévre vonatkozó mértékének túllépése esetén a 

különbözet a polgármester utolsó illetményéből levonásra kerül. 

 

III. Fejezet 

 

A cafetéria-juttatásokra vonatkozó különös szabályok 

 

A polgármester részére biztosított cafetéria-juttatásokra felhasználható éves 

keretösszeg terhére az egyes juttatási formák az alábbi szabályok szerint választhatók. 

 

1. Erzsébet utalvány 

 

1.1 Az utalvány formájában igénybe vehető támogatást a polgármester meleg étkezésre, 

étkezőhelyi vendéglátásra vagy fogyasztásra, készétel vásárlásra használhatja fel. 

1.2 Az Erzsébet utalvány legfeljebb 8 000 Ft/hó összegben vehető igénybe.  

1.3 Az utalvány készpénzre nem váltható és értékéből készpénz nem adható vissza, a 

beváltás után érvénytelenített utalvány további vásárlásra nem használható fel. 

 

2. Iskolakezdési támogatás 

 

2.1 Az utalvány formájában  nyújtható iskolakezdési támogatást a polgármester abban az 

esetben veheti igénybe, ha gyermeke a közoktatásban, vagy bármely EGT-államban 

ennek megfelelő oktatásban részt vevő tanuló feltéve, hogy a gyermeknek „a 

családok támogatásáról” szóló 1998. évi LXXXIV. törvény vagy bármely EGT-

állam hasonló jogszabálya alapján családi pótlékra, vagy hasonló ellátásra jogosul – 

szülője, gyámja vagy e szülőnek, gyámnak vele közös háztartásban élő házastársa. 

2.2 Az iskolakezdési támogatás mértéke tanévenként és gyermekenként „a személyi 

jövedelemadóról” szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja) 71. §-ában 

meghatározott cafetéria-juttatás mértékéig – a minimálbér 30 %-áig, 31 500 Ft/év – 

terjedhet. 

 

3. Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári támogatás  

 

3.1 Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári támogatást a polgármester abban az esetben 

veheti igénybe, ha önkéntes nygudíjpénztár tagja. 

3.2 Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári támogatás havonta azonos összegben az Szja. 

törvény 71. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott – minimálbér 50 %-ig, 52 500 

Ft/hó – mértékig terjedhet. 

 

4. Önkéntes kölcsönös egészségpénztári támogatás 

 

4.1 Az önkéntes egészségpénztári támogatást a polgármester abban az esetben veheti 

igénybe, ha önkéntes egészségpénztár tagja. 

4.2 Az önkéntes egészségpénztári munkáltatói támogatás havonta azonos összegben az 

Szja. törvény 71. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott – minimálbér 30 %-ig, 

31 500 Ft/hó – mértékig terjedhet. 

 

5. SZÉP-kártya 
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5.1 A SZÉP-kártya formájában igénybe vehető támogatást a polgármester étkezésre, 

pihenésre, rekreációra használhatja fel. 

5.2 Amennyiben a polgármester SZÉP-kártyát igényel, azt a munkáltató a Széchenyi 

Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 

12.) Korm. rendeletben meghatározott kibocsátó által kibocsátott elektronikus 

utalványkártya formájában biztosít. A kártya utalványkártya, mely bankkártya elven 

működik, de azzal nem azonos, így készpénzfelvételre nem jogosít. 

5.3 A SZÉP-kártya számlára utalt támogatás, mely három egymástól elkülönített, 

különböző célt szolgáló kártya alszámlát foglal magába: 

a) szálláshely alszámlájára utalható, külön jogszabályban meghatározott 

szálláshely szolgáltatásra felhasználható legfeljebb 225 000 Ft/év támogatás, 

b) vendéglátás alszámlájára utalható, melegkonyhás vendéglátó-helyeken külön 

jogszabályban meghatározott étkezési szolgáltatásra felhasználható legfeljebb 

15 000 Ft/év támogatás, 

c) szabadidő alszámlájára utalható, a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az 

egészségmegőrzést szolgáló, külön jogszabályban meghatározott 

szolgáltatásra felhasználható legfeljebb 75 000 Ft/év támogatás. 

5.4 Az alszámlák között átjárás nem lehetséges, az adott alszámlára átutalt összeg nem 

csoportosítható át. 

5.5 A juttatás összegének a SZÉP kártya alszámlákra történő utalásáról a jegyző 

gondoskodik. 

 

IV. Fejezet 

 

Záró rendelkezések 

 

1. A szabályzat az elfogadását követő napon lép hatályba, és rendelkezéseit 2015. január 

1-jét követően kiadott cafetéria-juttatásokra kell alkalmazni. 

2. A szabályzatot Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a …/2015. (… 

…) számú képviselő-testületi határozatával fogadta el. 

 

 

          Dr. Lakos László 

                  jegyző 

 

XI. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Tizenegyedik napirendi pont beszámoló Nagyvenyim központi orvosi ügyelet munkájáról. A 

beszámoló a 2015. január 1. és 2015. október 31. közötti időszakot foglalja össze. Az ügyelet 

hétköznap négy órától másnap reggel nyolc óráig, hétvégén, ünnepnapokon reggel nyolc órától 

másnap reggel nyolc óráig tart. Perkáta esetében 252 beteggel foglalkoztak. Kérem a képviselő-

testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra Nagyvenyim központi 

orvosi ügyelet munkájáról 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: 

 

142/2015. (XI. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Nagyvenyim központi 

orvosi ügyelet munkájáról szóló beszámolót. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. november 26. 
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XII. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

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

Győry-kastélyban” tárgyú projekttel kapcsolatos döntéshozatalok. A napirend kapcsán egy témában 

tud döntést hozni önkormányzatunk. Várhatóan egy jövő heti rendkívüli ülésen három témával kell 

foglalkoznia a képviselő-testületnek. Önkormányzatunk könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozóan 

három árajánlatot kért be. Két árajánlat érkezett be, abból egy határidőn túl érkezett. Az egyetlen 

határidőben érkezett árajánlatot a Balogh és Társai Kft. (8000 Székesfehérvár, Budai u. 9-11.) 

nyújtotta be 500 000 Ft + áfa összegben. Javaslom a képviselő-testületnek a Balogh és Társai Kft. 

megbízását a könyvvizsgálói tevékenységek ellátására. 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: 

 

143/2015. (XI. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a KDOP-2.1.1/B-12-2012-0012 

azonosító számú pályázat könyvvizsgálói tevékenység tárgyában beérkezett árajánlatok 

közül nyertes ajánlattevőnek hirdeti ki a Balogh és Társa Kft-t (8000 Székesfehérvár, Budai 

u. 9-11.), akinek nyertes árajánlatában foglalt egy összegű ajánlati ára 500 000,- Ft + áfa. A 

képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Balázs polgármestert, hogy a nyertes 

ajánlattevővel a vállalkozási szerződést megkösse. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. november 26. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Az ülésen öt perc szünetet rendelek el.  

 

A képviselő-testület 18:30 perckor 5 perc szünetet tart. 

A képviselő-testület 18:35 perckor folytatja az ülést. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel hat képviselő jelen van.  

 

XIII. NAPIRENDI PONT  

 

Somogyi Balázs polgármester 

Tizenharmadik napirendi pont az iskolai körzethatárok véleményezésével kapcsolatos 

döntéshozatal. „A köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése értelmében a 

kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzeteit. A felvételi körzetek 

megállapításához a kormányhivatalnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok 

véleményét. „A nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények 

névhasználatáról” szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése szerint „a felvételi 

körzetek megállapításához a kormányhivatal minden év november utolsó napjáig beszerzi az 

illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a 

település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában 

tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű általános iskolába járó gyermekek létszámát 

intézményi és tagintézményi bontásban.”  Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. 

Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 

 



 23 

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

az alábbi határozatot hozza: 

 

144/2015. (XI. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

1. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal 

megkeresésére igazolja, hogy a Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola (2431 Perkáta, Dózsa György u. 13.) beiskolázási körzetében Perkáta 

Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 

rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma 10 fő.  

2. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a jelenlegi felvételt 

biztosító iskola felvételi körzetének kijelölésével és meghatározásával, a módosítást nem 

javasolja. 

3. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

fentiekről a Fejér Megyei Kormányhivatalt tájékoztassa. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. november 26. 

 

XIV. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Tizennegyedik napirendi pont a szépkorúak karácsonyi csomagjával kapcsolatos döntéshozatal. Az 

elmúlt év végén likviditási gondok miatt az önkormányzat nem tudta megvalósítani a szépkorúak 

részére karácsonyi csomagok kiosztását. Az idei évben január hónapban újévi csomagot osztottunk 

szét a szépkorúak között. A költségvetésben 1 043 400 Ft összegű pénzügyi keret megállapítása 

történt meg a K48 ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat terhére. A tavalyi évben bruttó 2319 Ft 

volt egy csomag ára. Az idei évben az ágazati inflációt figyelembe véve 2350 Ft-ot fordítanánk egy 

csomagra. Ebben az évben 564 perkátai szépkorú polgárnak biztosítanánk a csomagot. Kérem a 

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

javaslatot.  

 

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

az alábbi határozatot hozza: 

 

145/2015. (XI. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a perkátai Szépkorúak karácsonyi 

csomagjára nettó 1 043 400 Ft összegű keretet biztosít a 2015. évi költségvetés K48 

ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat terhére. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. november 26. 

 

XV. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Tizenötödik napirendi pont a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatok elbírálása. Szeptemberben 

csatlakozott önkormányzatunk a jövő évre vonatkozó ösztöndíjpályázathoz mind „A”, mind „B” 

kategóriában. Az „A” kategóriában a már felsőfokú iskolában tanulmányokat folytató, a „B” 

kategóriában a végzős középiskolai tanulók pályázhatnak. Javaslom, hogy minden pályázó számára 

4 000 Ft havi támogatást állapítsunk meg. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. 

Amennyiben nincs, javasolom elfogadásra Patai Xénia „A” kategóriás pályázatát havi 4000 Ft 

támogatással. 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: 

 

146/2015. (XI. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az „A” kategóriájú Bursa 

Hungarica Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulója keretében Patai Xénia (szül. hely, idő: 

Dunaújváros, 1995. szeptember 19., an.: Schmidt Piroska) Perkáta, Kodály Zoltán utca 38. 

szám alatti lakost havi 4 000 Ft ösztöndíjban részesíti. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. november 26. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Aki javasolja elfogadásra Patai Mercédesz „A” kategóriás pályázatát havi 4000 Ft támogatással, 

kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

az alábbi határozatot hozza: 

 

 147/2015. (XI. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az „A” kategóriájú Bursa 

Hungarica Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulója keretében Patai Mercédesz (szül. hely, idő: 

Dunaújváros, 1993. február 20., an.: Schmidt Piroska) Perkáta, Kodály Zoltán utca 38. szám 

alatti lakost havi 4 000 Ft ösztöndíjban részesíti. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. november 26. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Aki javasolja elfogadásra Papp Regina Szilvia „A” kategóriás pályázatát havi 4000 Ft támogatással, 

kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

az alábbi határozatot hozza: 

 

148/2015. (XI. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az „A” kategóriájú Bursa 

Hungarica Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulója keretében Papp Regina Szilvia (szül. hely, 

idő: Dunaújváros, 1993. szeptember 16., an.: Kaszás Szilvia) Perkáta, Alkotmány utca 67/A. 

szám alatti lakost havi 4 000 Ft ösztöndíjban részesíti. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. november 26. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Aki javasolja elfogadásra Pavlicsek Patrik „A” kategóriás pályázatát havi 4000 Ft támogatással, 

kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

az alábbi határozatot hozza: 

 

 149/2015. (XI. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a „A” kategóriájú Bursa Hungarica 

Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulója keretében Pavlicsek Patrik (szül. hely, idő: 
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Dunaújváros, 1995. július 1., an.: Bokros Helga) Perkáta, Jókai Mór utca 1. szám alatti 

lakost havi 4 000 Ft ösztöndíjban részesíti. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. november 26. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Aki javasolja elfogadásra Eibel András „A” kategóriás pályázatát havi 4000 Ft támogatással, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

az alábbi határozatot hozza: 

 

 150/2015. (XI. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a „A” kategóriájú Bursa Hungarica 

Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulója keretében Eibel András (szül. hely, idő: Budapest, 

1994. február 10., an.: Vincze Gabriella) Perkáta, Liszt Ferenc utca 5. szám alatti lakost havi 

4 000 Ft ösztöndíjban részesíti. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. november 26. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Aki javasolja elfogadásra Baranyai Hédi „A” kategóriás pályázatát havi 4000 Ft támogatással, 

kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

az alábbi határozatot hozza: 

 

151/2015. (XI. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az „A” kategóriájú Bursa 

Hungarica Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulója keretében Baranyai Hédi (szül. hely, idő: 

Budapest, 1995. július 19., an.: Jónás Tünde Ilona) Perkáta, Jókai Mór utca 2. szám alatti 

lakost havi 4 000 Ft ösztöndíjban részesíti. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. november 26. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Aki javasolja elfogadásra Ujfalusi Ivett „A” kategóriás pályázatát havi 4000 Ft támogatással, 

kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

az alábbi határozatot hozza: 

 

 152/2015. (XI. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az „A” kategóriájú Bursa 

Hungarica Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulója keretében Ujfalusi Ivett (szül. hely, idő: 

Székesfehérvár, 1991. december 23., an.: Paksi Andrea) Perkáta, Táncsics Mihály utca 43. 

szám alatti lakost havi 4 000 Ft ösztöndíjban részesíti. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. november 26. 
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Somogyi Balázs polgármester 

Aki javasolja elfogadásra Nyul Angelika Bianka „A” kategóriás pályázatát havi 4000 Ft 

támogatással, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

az alábbi határozatot hozza: 

 

153/2015. (XI. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az „A” kategóriájú Bursa 

Hungarica Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulója keretében Nyul Angelika Bianka (szül. 

hely, idő: Dunaújváros, 1995. május 10., an.: Hosszu Magdolna) Perkáta, Rózsa utca 78. 

szám alatti lakost havi 4 000 Ft ösztöndíjban részesíti. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. november 26. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Aki javasolja elfogadásra Kovács Krisztián Imre „A” kategóriás pályázatát havi 4000 Ft 

támogatással, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

az alábbi határozatot hozza: 

 

 154/2015. (XI. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az „A” kategóriájú Bursa 

Hungarica Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulója keretében Kovács Kriszitán Imre (szül. 

hely, idő: Dunaújváros, 1993. szeptember 7., an.: Szekeres Erika) Perkáta, Kisbács utca 9. 

szám alatti lakost havi 4 000 Ft ösztöndíjban részesíti. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. november 26. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Aki javasolja elfogadásra Demeter Edina „A” kategóriás pályázatát havi 4000 Ft támogatással, 

kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

az alábbi határozatot hozza: 

 

155/2015. (XI. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az „A” kategóriájú Bursa 

Hungarica Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulója keretében Demeter Edina (szül. hely, idő: 

Perkáta, 1996. augusztus 23., an.: Irimia Eva Emilia) Perkáta, Kossuth Lajos utca 22. szám 

alatti lakost havi 4 000 Ft ösztöndíjban részesíti. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. november 26. 

 

XVI. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Tizenhatodik napirendi pont a Kínai-magyar Kulturális Turisztikai Központ működtetéséhez 

szükséges intézmény alapításával kapcsolatos döntéshozatal. A támogatási okirat értelmében az 

önkormányzat egyik kötelessége az öt éves pályázati fenntartási időszak biztosítása. Javaslom a 

képviselő-testületnek, hogy egy gazdasági társaságot hozzon létre a projekt működtetésére, 
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fenntartására. A cég neve Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft. lenne. Az önkormányzat 100 %-os 

tulajdonát képezné a létrehozandó társaság. A társaság székhelye a Perkáta, Dózsa György utca 

15/A. szám alatti ingatlan lenne. A kft. ügyvezetőjévé határozatlan időtartamra Bogó Anikót 

választanánk meg. Felügyelőbizottság létrehozása is szükséges, melynek tagjai lehetnek 

önkormányzati képviselők. A felügyelőbizottság elnökének Kovács Ferencet, tagjainak Szabó 

Tamást és Virág Györgynét javaslom. A társaság főtevékenysége történelmi, hely, építmény, egyéb 

látványosság működtetése. A főtevékenység mellett egyéb tevékenységi körök is szerepelnek az 

alapító okiratban, mint például újság, papíráru- kiskereskedelem, egyéb máshova nem sorolható új 

áru kiskereskedelme, használtcikk bolti kiskereskedelem, egyéb vendéglátás, italszolgáltatás, saját 

tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, ingatlankezelés, PR, kommunikáció, fordítás, 

tolmácsolás, építmény-üzemeltetés, zöldterület-kezelés, konferencia, kereskedelmi bemutató 

szervezése, sport, szabadidős képzés, kulturális képzés, művészeti létesítmények működtetése, 

testedzési szolgáltatás, egyéb sporttevékenység, máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, 

szabadidős tevékenység. 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: 

 

156/2015. (XI. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a Perkátai Kínai 

Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítására, az Alapító Okirat 

elfogadására vonatkozó javaslatot, melynek alapján az alábbi döntést hozza: 

 

I. 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a Perkátai Kínai Központ Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratban foglaltakat a határozat 1. számú 

mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja, a Társaságot megalapítja, melyhez az Alapító 

Okirat 9.1. pontjában meghatározott 3.000.000,- Ft törzsbetét összegét egyösszegben, az 

Önkormányzat 2015. évi költségvetése előirányzata terhére biztosítja.  

 

A Társaság székhelyét a Képviselő-testület az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 

perkátai 1104 hrsz-ú, ténylegesen 2431 Perkáta, Dózsa György utca 15. szám alatti ingatlan 

15/A házszámozású épület részében térítésmentesen biztosítja.  

 

II. 

 

A Képviselőtestület a Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft. első ügyvezetőjévé az Alapító 

Okirat 2015. december 1-napjától kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra: 

 

 

Bogó Anikó 

2431 Perkáta, Dózsa György u. 26. szám alatti lakost 

 

választja meg. Az ügyvezető a tisztségét munkaviszonyban látja el, melynek létesítéséhez a 

Képviselőtestület hozzájárulását adja.   

 

III. 

 

A Képviselőtestület „a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb 

működéséről” szóló 2009. évi CXXII. tv.  4. § (1) és (2) bekezdése alapján 3 tagú 

Felügyelőbizottságot hoz létre, melynek  

 

 elnökévé:  Kovács Ferenc, 2431 Perkáta, Damjanich u. 3. szám,  

 tagjaivá: Virág Györgyné, 2431 Perkáta, Széchenyi u. 4. szám, 
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Szabó Tamás, 2431 Perkáta, Kodály Zoltán u. 8. szám  

alatti lakost választja meg 2015. december 1-napjától kezdődő határozatlan időtartamra.  

 

 

IV. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okirat aláírására s az 

Önkormányzat törzsbetétje összegének a megalapított Társaság részére való rendelkezésre 

bocsátására. 

 

A Képviselőtestület felkéri s egyben felhatalmazza Perkáta Nagyközség Önkormányzata 

Polgármesterét a Perkátai Kínai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Cégbírósági bejegyzéséhez szükséges valamennyi intézkedés megtételére.  

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester  

Határidő: azonnal 

 

1. melléklet a …/2015. (… …) számú képviselő-testületi határozathoz 

A Perkátai Kínai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  

ALAPÍTÓ OKIRATA 

 

Az Alapító a „Polgári Törvénykönyvről” szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek 

megfelelően nem jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység folytatása céljából a 

Perkátai Kínai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

 

1. A Korlátolt Felelősségű Társaság cégneve: 

 

 Perkátai Kínai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

 (továbbiakban: Társaság) 

 

 A cég rövidített elnevezése: 

 

 Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft. 

 

2. A Társaság székhelye:  2431 Perkáta, Dózsa György utca 15/A. sz. 

 A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is. 

3. A cég e-mail elérhetősége, elektronikus kézbesítési címe: kinaikozpont@perkata.hu 

4. A Társaság honlapja: www.perkataikinaikozpont.hu 

 

5. A Társaság tagja – alapítója - : 

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata 

Székhelye:  2431 Perkáta, Szabadság tér 1. sz.  

Törzskönyvi azonosító száma(PIR): 727189 

Adószáma: 15727189-2-07 

Képviselője: Somogyi Balázs polgármester  

Anyja születési neve: Siba Margit 

Lakcíme: 2431 Perkáta, Kossuth u. 20.  

 

6. A Társaság tevékenységi köre: 
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6.1. Főtevékenység:  91.03’08  Történelmi hely, építmény, egyéb 

látványosság működtetése 

 

6.2. Egyéb tevékenységi körök:  47.62’08  Újság, papíráru -kiskereskedelem 

47.78’08  Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 

47.79’08  Használtcikk bolti kiskereskedelem 

56.29’08 Egyéb vendéglátás 

56.30’08 Italszolgáltatás  

   68.20’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan 

bérbeadása, üzemeltetése 

68.32’08  Ingatlankezelés 

70.21’08  PR, kommunikáció 

74.30’08 Fordítás, tolmácsolás 

 81.10’08  Építmény-üzemeltetés 

 81.30’08  Zöldterület-kezelés 

82.30’08  Konferencia, kereskedelmi bemutató 

szervezése 

85.51’08  Sport, szabadidős képzés 

85.52’08  Kulturális képzés 

85.59’08  M.n.s. egyéb oktatás 

90.04’08  Művészeti létesítmények működtetése 

93.13’08 Testedzési szolgáltatás 

93.19’08  Egyéb sporttevékenység 

93.29’08  M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős       

tevékenység 

 

6.3.  A Társaság ügyvezetése jogosult a tevékenységi kör(ök) módosítására. 

 

6.4. A Társaság a tevékenységi körében megjelölt tevékenységek közül azokat, amelyek 

külön engedélyhez, bejelentéshez kötöttek, csak az erre vonatkozó külön engedély 

birtokában, illetve a bejelentés megtörténtét követően kezdi meg és gyakorolja. 

 

A Társaság tagja kijelenti, hogy képesítéshez kötött tevékenységet a Társaság csak 

abban az esetben végez, ha a Társaságnak jogszabályban meghatározott képesítési 

feltételekkel rendelkező alkalmazottja, vagy vele tartós megbízási jogviszonyban álló 

megbízottja rendelkezésre áll. 

 

6.5. A Társaság tevékenységét nonprofit gazdasági társaságként gyakorolja, amelynek 

keretében elsődlegesen a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és 

vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenységet végez, üzletszerű gazdasági 

tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytat.  

 

6.6. A Társaság a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény – továbbiakban: Mötv. – 13. § (1) bekezdés 1., 2., 4., és 7. pontjaiban 

meghatározott az alábbi önkormányzati feladatok megvalósításában közreműködik 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületével kötött közszolgáltatási 

szerződések alapján: 

 

• településfejlesztés, 

• településüzemeltetés, 

• az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások, 

• közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, 

• kulturális szolgáltatás, 

• kulturális örökség helyi védelme, 

• helyi közművelődési tevékenység támogatása. 
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6.7. A gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okirat 6.1. és 6.2. 

pontjában  foglaltak szerint meghatározott tevékenységére fordítja. 

 

6.8. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól anyagi támogatást nem 

fogad el. 

 

6.9. A Társaság célja a 6.6. pontban nevesített önkormányzati feladatok költséghatékony 

megvalósítása minden lehetséges anyagi erő, támogatás bevonásával és pályázati 

lehetőség felhasználásával.  

 

7. A Társaság időtartama és üzleti éve: 

 

7.1. A gazdasági társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre. 

 

7.2. A Társaság határozatlan időtartamra alakul. 

 

7.3. A gazdasági társaság az Alapító Okirat ellenjegyzésének, illetve közokiratba 

foglalásának napjától a létrehozni kívánt gazdasági társaság előtársaságaként működik. 

Az előtársasági jelleget azonban a cégbejegyzési eljárás alatt a gazdasági társaság iratain 

és a megkötött jogügyletek során a Társaság elnevezéséhez fűzött „bejegyzés alatt” 

toldattal kell jelezni. A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a 

cégbejegyzési kérelem benyújtását követően folytathat, a cégbejegyzésig azonban a 

hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet. 

 

8. A Társaság törzstőkéje:  
 

A Társaság törzstőkéje 3.000.000,-Ft, azaz hárommillió forint, amely teljes egészében 

készpénzbetétből áll, amely a törzstőke 100 %-a.  

 

9. A tag törzsbetétje és annak rendelkezésre bocsátásának módja: 

 

 9.1. Perkáta Nagyközség Önkormányzata tag törzsbetétje: 

      3.000.000- Ft, azaz  

  hárommillió forint, mely 

készpénzbetét. 

9.2. Az Alapító a törzsbetéte teljes összegét jelen Alapító Okirat aláírásától számított 3 banki 

napon belül a Társaság pénzintézeti számlájára történő befizetéssel a Társaság 

rendelkezésére bocsátja, mely összeg a törzstőke 100%-a. 

 

9.3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a Cégbíróságnak 

bejelenteni.  

 

9.4. Az Alapítót egyéb vagyoni értékű szolgáltatás nem terheli. 

 

10. Alapítási költségek: 

 

Az alapítással kapcsolatos költségeket a Társaság viseli. 

 

11. A Társaság tagja pótbefizetést nem vállal.  

 

12. Az üzletrész átruházása, felosztása, bevonása: 
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12.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. 

12.2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új 

taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító 

okiratot társasági szerződésre módosítani. 

13. Az alapítói határozat: 

13.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító határozattal dönt, és erről az 

ügyvezetőt írásban értesíti. A döntés az ügyvezetővel való közléssel válik hatályossá.  

13.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a 

„Polgári Törvénykönyvről” szóló 2013. évi V. törvény 3:188. § (2) bekezdése a 

taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, továbbá döntés olyan hitel, kölcsön 

felvételének, vagy a vagyon olyan mértékű megterhelésének, elidegenítésének, illetőleg 

bármely szerződés megkötésének jóváhagyásáról, amely értéke meghaladja a törzstőke 

30 %-át.  

A legfőbb szerv hatáskörét az Alapító tag gyakorolja. 

13.3. Az Alapító a „Magyarország helyi önkormányzatokról” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 

– Mötv. – és az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról rendelkező 

mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott eljárási rendben és 

formában hozza meg döntéseit. 

13.4. Az Alapító Önkormányzat Képviselőtestülete üléséről az Mötv. 52. § (1) bekezdése 

szerinti tartalmú jegyzőkönyv készül. Az ügyvezető az Alapító által hozott 

határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (Határozatok Könyve), mely tartalmazza 

a döntés tartalmát, időpontját és hatályát, a határozat végrehajtásának határidejét és a 

végrehajtásért felelős személyt. 

 Az Alapító döntéseit az érintettekkel az ügyvezető a döntéstől számított 8 napon belül 

írásban értesíti. 

13.5. A Társaság ügyvezetője legalább félévente írásban köteles beszámolni a végzett 

munkájáról Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének, mint a 

Társaság Alapítójának. 

 

14. Az ügyvezető: 

 

14.1. Az ügyvezető önállóan jogosult a Társaság képviseletére, cégjegyzésre, szerződések 

megkötésére, azonban a „Polgári Törvénykönyvről”’ szóló 2013. évi V. törvény 3:188. § 

(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. 

 

14.2. Ügyvezető: 

 

A Társaság ügyvezetője 2015. december 1.-napjától kezdődően határozatlan 

időtartamra: 

 

 Bogó Anikó (születési név: Bogó Anikó, anyja születési neve: Háder Anna Mária, 

születési hely, idő: Dunaújváros, 1986. március 13., adóazonosító jel 

száma: 8435411044, 2431 Perkáta, Dózsa György u. 26. sz. alatti lakos) 

 

14.3. Az ügyvezető feladatát munkaviszonyban látja el.  

14.4. Az ügyvezető munkáltatói jogkörét az Alapító gyakorolja. 

14.5.  A Társaság ügyeinek intézését, képviseletét harmadik személyekkel szemben, bíróságok 

és más hatóságok előtt az ügyvezető látja el. 
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Az ügyvezető önállóan jogosult a Társaság képviseletére, cégjegyzésre, szerződések 

megkötésére, azonban a Ptk. 3: 188. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. 

Az ügyvezetővel szemben a Ptk. 3:22. § (1), (4) – (6) bekezdésében, a Ctv. 9/B. § (1)-

(2) és 115. § (1)-(2) bekezdésében s jelen társasági szerződés 14.10. pontjában 

meghatározott kizáró körülmények nem állnak fenn. 

14.6.  A Társaság ügyeinek vitelére és a Társaság képviseletére az ügyvezető a 14.1. pont 

szerint önállóan jogosult, de a képviseleti jog gyakorlása körében és az ügyvezetés 

során tartozik figyelembe venni azokat a korlátozásokat, amelyeket az Alapító 

határozata megállapít. 

14.7.  A Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető önállóan 

gyakorolja. 

14.8.  Az ügyvezető a Társaságtól az Alapító által meghatározott díjazásban részesül, – s 

költségtérítésben részesülhet – melyet évente a számviteli beszámoló jóváhagyásakor az 

Alapító felülvizsgál. 

 

14.9. Az ügyvezető feladata különösen: 

- A Társaság szakmai irányítása. 

- A Társaság képviselete. 

- A Társaság gazdálkodásának, számvitelének irányítása. 

- Az Alapító döntéseinek nyilvántartása, végrehajtásának szervezése és ellenőrzése. 

- A Társaság költségvetésének tervezése, mérlegtervezet előkészítése és az Alapító elé 

való terjesztése. 

- A Felügyelő Bizottság információkkal történő ellátása 

- A Társaság szabályzatainak elkészítése, folyamatos aktualizálása. 

- A Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés 

biztosítása. 

- A tagjegyzék, a Határozatok Könyve vezetése. 

14.10. Az ügyvezetőre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok: 

14.10.1. Ügyvezető az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.  

14.10.2. Nem lehet ügyvezető az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő 

hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült. 

14.10.3. Nem lehet ügyvezető, akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztségviselés 

gyakorlásától eltiltottak az eltiltást kimondó határozatban meghatározott 

időtartamig.  

 

14.10.4. Nem lehet ügyvezető, akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya 

alatt, ha az abban megjelölt tevékenységet folytatja a Társaság. 

 

14.10.5.  A gazdasági társaság kényszertörlési eljárás során való törlését követő öt 

évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, 

aki a kényszertörlési eljárás megindításának időpontjában, a törlés évében, 

vagy a törlést megelőző évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, 

korlátlanul felelős tag vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel 

rendelkező tag volt. 

14.10.6. Nem lehet ügyvezető továbbá: 

 

a)  akinek felelősségét a felszámolási vagy kényszertörlési eljárás során ki 

nem elégített hitelezői követelésért a bíróság jogerősen megállapította és 
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a jogerős bírósági határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem 

teljesítette, 

b) aki a gazdasági társaság tartozásáért való korlátlan tagi helytállási 

kötelezettségének nem tett eleget, vagy 

c)  akivel mint vezető tisztségviselővel szemben a cégbíróság pénzbírságot 

szabott ki és a jogerős határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem 

teljesítette, 

feltéve hogy a vele szembeni végrehajtás eredménytelen volt. 

14.10.7. Az ügyvezető - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye 

kivételével - nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető 

tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként 

ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben 

vezető tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői 

megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül 

köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető 

tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag. 

14.10.8. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját 

nevében vagy javára a Társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket. 

14.10.9. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa a 

Felügyelőbizottság tagjává nem választható meg. 

14.11. Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában 

elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A 

jogszabályok, az Alapító által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségek 

felróható megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog általános 

szabályai szerint felel a Társasággal szemben. 

14.12. Az ügyvezető felelősségét és működésének - jelen szerződésben nem szabályozott - 

feltételeit a Ptk. határozza meg. 

 

15.  A Társaság cégjegyzése: 

15.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott, vagy 

nyomtatott cégneve alá az ügyvezető a nevét önállóan írja alá, hiteles cégjegyzési 

címpéldányának megfelelően. 

 

15.1. Az önálló cégjegyzésre jogosult: Bogó Anikó ügyvezető 

 

16. Felügyelőbizottság 

 16.1. A Társaságnál az Alapító 3 tagú Felügyelőbizottságot hoz létre. 

16.2. A Felügyelőbizottság elnöke és tagjai 2015. december 1-napjától kezdődően 

határozatlan időtartamra: 

16.2.1. Felügyelő Bizottság elnöke: 

  

 Kovács Ferenc  

 születési név: Kovács Ferenc 

 anyja születési neve: Molnár Mária 

        2431 Perkáta, Damjanich u. 3. sz. alatti lakos 

16.2.1. Felügyelő Bizottság tagjai: 
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 Virág Györgyné  

 születési név: Pletser Mária 

 anyja születési neve: Horváth Ilona  

        2431 Perkáta, Széchenyi u. 4. sz. alatti lakos 

 

 Szabó Tamás 

 születési név: Szabó Tamás 

 anyja születési neve: Penzer Anna 

 2431 Perkáta, Kodály Zoltán u. 8. sz. alatti lakos 

 

16.3. A Felügyelő Bizottság tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok: 

16.3.1. A Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek 

cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem 

korlátozták.  

 

16.3.2. Nem lehet felügyelő bizottsági tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt 

jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez 

fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül. 

16.3.3.  Nem lehet felügyelő bizottsági tag, akit jogerős bírói ítélettel a vezető 

tisztségviselés gyakorlásától feltiltottak az eltiltást kimondó határozatban 

meghatározott időtartamig.  

 

16.3.4. Nem lehet felügyelő bizottsági tag, akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az 

ítélet hatálya alatt, ha az abban megjelölt tevékenységet folytatja a Társaság. 

 

16.3.5.  A gazdasági társaság kényszertörlési eljárás során való törlését követő öt 

évig nem lehet más gazdasági társaság felügyelő bizottsági tagja az a 

személy, aki a kényszertörlési eljárás megindításának időpontjában, a törlés 

évében, vagy a törlést megelőző évben a gazdasági társaságnál vezető 

tisztségviselő, korlátlanul felelős tag vagy többségi befolyást biztosító 

részesedéssel rendelkező tag volt. 

 

16.3.6. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja továbbá: 

 

a)  akinek felelősségét a felszámolási vagy kényszertörlési eljárás során ki 

nem elégített hitelezői követelésért a bíróság jogerősen megállapította és 

a jogerős bírósági határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem 

teljesítette, 

b) aki a gazdasági társaság tartozásáért való korlátlan tagi helytállási 

kötelezettségének nem tett eleget, vagy 

c)  akivel mint vezető tisztségviselővel szemben a cégbíróság pénzbírságot 

szabott ki és a jogerős határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem 

teljesítette, 

feltéve hogy a vele szembeni végrehajtás eredménytelen volt. 

 

16.3.7. A felügyelő bizottsági tag - a nyilvánosan működő részvénytársaság 

részvénye kivételével - nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet 

vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként 

ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben 

vezető tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői 
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megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül 

köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető 

tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag. 

 

16.3.8. A felügyelő bizottsági tag és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem 

köthet a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenységi körébe tartozó 

ügyleteket. 

 

16.3.9. A felügyelő bizottsági tag és közeli hozzátartozója, valamint élettársa 

ügyvezetővé nem választható meg. 

  

16.4. A Felügyelő Bizottság mindazon ügyekben véleményt nyilvánít, melyet Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:188. § (2) bekezdése s jelen Alapító 

Okirat 13.2. pontja az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal. 

 

16.4.1. Véleményezési jog gyakorlásához szükséges írásbeli döntés-tervezeteket az 

ügyvezető köteles az Alapító ülése előtt legalább 8 nappal a Felügyelő 

Bizottság elnöke részére átadni, aki a Felügyelő Bizottság ülésének 

összehívásáról gondoskodik. Halaszthatatlan döntés esetén a vélemény 

beszerzése rövid úton (így különösen: távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, 

azonban az így véleményt nyilvánító FB 5 napon belül köteles véleményét 

írásban is a döntést hozó Alapító rendelkezésére bocsátani. 

 

16.4.2. A Felügyelő Bizottság kialakított véleményét az Alapító felé az FB elnöke 

ismerteti, aki az Alapító napirendi pontot tárgyaló ülésén meghívottként 

tanácskozási joggal vesz részt. 

 

16.5. A Felügyelő Bizottság elnöke irányítja a Felügyelő Bizottság tevékenységét. A 

Felügyelő Bizottság jogosult, illetőleg köteles az ügyvezetést ellenőrizni, s vizsgálni a 

Társaság pénzügyi, gazdasági tevékenységét, véleményezni a költségvetés, a mérleg 

tervezetét.  

 

A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazásáról az Alapító dönt. A Felügyelő Bizottság 

tagjai az Alapító külön döntéséig díjazás nélkül látják el tevékenységüket. 

 

16.6. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente két ülést tart. Az üléseket az 

elnök hívja össze írásban, a napirend megjelölésével legalább 5 nappal az ülés 

időpontja előtt.  

 

16.7.  A Felügyelő Bizottság rendkívüli ülésének összehívását – az ok és cél megjelölésével 

– bármely tag kezdeményezheti, ennek a kezdeményezésnek az elnök 8 napon belüli 

intézkedéssel, az ülés 30 napon belüli összehívásával köteles eleget tenni. 

 

Ha az elnök a kérelmének nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. 

 

16.8.  A Felügyelő Bizottság testületként jár el. 

 

16.9.  A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha valamennyi tagja, azaz 3 fő 

jelen van. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek 

nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében az Alapító nem utasíthatja. 

 

16.10. A Felügyelő Bizottság döntéseit nyílt szavazással hozza meg. A döntés 

meghozatalához legalább 2 fő „igen” szavazat szükséges.  
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A Felügyelő Bizottság elnöke gondoskodik a döntésnek az érintettekkel való írásbeli – 

igazolt módon történő – közléséről.  

 

16.11. A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító hagy jóvá. 

 

16.12. A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmilag meg 

kell felelnie a Ptk. 3:193. §-ában előírtaknak azzal, hogy a jegyzőkönyvet a Felügyelő 

Bizottság elnöke és az ülésen jelen lévő valamennyi tagja aláírja. 

 

16.13.  A Felügyelő Bizottság döntéseiről a Felügyelő Bizottság elnöke nyilvántartást vezet. 

Ezen nyilvántartást a Felügyelő Bizottság elnöke kezeli. A nyilvántartásban fel kell 

tüntetni a döntések tárgyát, tartalmát, időpontját, hatályát, a döntést támogatók és 

ellenzők, továbbá tartózkodók számarányát, valamint a határozat végrehajtási 

határidejét és a végrehajtásért felelős személyt. 

 

16.14.  Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs aki ülését 

összehívja, az ügyvezető a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének 

helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Alapítót, kérve az Önkormányzat 

Képviselőtestülete összehívását. 

 

16.15. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, a Társaság működését és 

gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőtől jelentést, a szervezet 

munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Társaság 

fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit 

megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.  Ha a  Felügyelő Bizottság 

ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a Felügyelő Bizottság 

erre irányuló kérelmét az ügyvezető köteles teljesíteni. 

 

16.16. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően az 

Alapítót és az ügyvezetőt tájékoztatni és az Alapító Képviselőtestülete összehívását 

kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy: 

 

16.16.1. az ügyvezető tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, 

ellentétes az Alapító határozataival vagy egyébként sérti a gazdasági 

társaság érdekeit, e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok 

meghozatala érdekében; 

 

16.16.2. az ügyvezető felelősségét megalapozó tény merült fel. 

 

16.17. Az Alapító a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított 

harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen 

eltelte esetén az Alapító Képviselőtestülete összehívására a Felügyelő Bizottság is 

jogosult. 

 

16.18. A 16.16. pontban foglaltakon túlmenően is a Felügyelő Bizottság ok és cél 

megjelölésével tett írásbeli indítványára az ügyvezető köteles az Alapító 

Képviselőtestülete az indítvány kézhezvételétől számított 30 napon belül történő 

összehívását kezdeményezni. Ezen határidő eredménytelen eltelte esetén a Felügyelő 

Bizottság jogosult az Alapító Önkormányzat Képviselőtestülete összehívásának 

kezdeményezésére. 

 

16.19. Ha az Alapító avagy az ügyvezető a törvényes működés helyreállítása érdekében 

szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles a 

törvényességi felügyeletet ellátó szervet értesíteni. 
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16.20. A Felügyelő Bizottság tagjai korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az 

ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért, ideértve a számviteli 

törvény szerinti beszámoló összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő 

ellenőrzési kötelezettség megszegését is. 

 

16.21. A Felügyelő Bizottságra, illetve tagjaira, feladat és hatáskörére a Ptk. 3:26. § - 3:28.§, 

3:119.§- 3:122.§-aiban foglaltak az irányadók. 

17.  A Társaság gazdálkodása 

17.1. A Társaság az éves gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel azt a 6.1. és 

6.2. pontban rögzített tevékenységére fordítja. 

 

17.2.  A Társaság az államháztartás alrendszereitől – a normatív támogatás kivételével – 

csak írásbeli szerződés alapján részesülhet feladatfinanszírozást szolgáló, avagy más 

támogatásban, melyben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit 

és módját. 

 

17.3. A Társaság kettős könyvvitelt vezet, a könyvvezetés magyar nyelven, forintban 

történik.  

 

17.4. A Társaság az éves beszámolóját a tárgyévet követő év május 31-ig készíti el, melyet 

az Alapító hagy jóvá, s azt követően annak letétbe helyezéséről gondoskodik, továbbá 

az Alapító Önkormányzat honlapján, továbbá saját honlapján is közzé teszi. 

 

17.5. A  Társaság beszámolója tartalmazza: 

 

a) a mérleget, 

b) az eredménykimutatást (eredménylevezetést)+kiegészítő melléklet. 

17.6. A Társaság beszámolójára a számvitelről szóló törvény, valamint az annak 

végrehajtási jogszabályai előírásait kell alkalmazni. 

17.7. A beszámolót és a mellékletet a Felügyelő Bizottság írásban véleményezi. Az Alapító 

a beszámolóról az írásbeli jelentés birtokában dönthet.  

 

17.8. Az Alapító bármikor jogosult a Társaság könyveit és iratait megtekinteni, azokat 

megvizsgálni. Az Alapító betekintési jogát saját költségén megbízottak vagy szakértők 

útján is gyakorolhatja.  

 

18. A Társaság képviselete: 
 

A Társaságot a bíróságok és más hatóságok előtt, illetve harmadik személlyel szemben az 

ügyvezető önállóan teljes jogkörrel képviseli. 

19.  A Társaság megszűnése: 
 

19.1.  A Társaság megszűnik a Ptk.-ban meghatározott esetekben. 

 

19.2.  A Társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg. 

 

19.3.  Ha a Társaság jogutód nélkül megszűnik - a felszámolási eljárás esetét kivéve -, 

végelszámolásnak van helye. 
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20. Egyéb rendelkezések: 

20.1. Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a „Polgári Törvénykönyvről” 

szóló 2013. évi V. tv., továbbá a „köztulajdonban álló gazdasági társaságok 

takarékosabb működéséről” szóló 2009. évi CXXII. tv. és „a cégnyilvánosságról, a 

bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról” szóló 2006. évi V. tv. rendelkezéseit 

kell megfelelően alkalmazni. 

 

20.2.   Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt 

tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Társaság honlapján tesz eleget. 

 

21. A Társaság Alapítója meghatalmazza Pintérné Dr. Szekerczés Anna ügyvédet – „Dr. 

Szekerczés” Ügyvédi Iroda, 8000 Székesfehérvár, Petőfi S. u. 5. sz. – az Alapító Okirat 

elkészítésére, ellenjegyzésére, s cégbejegyzésre történő benyújtására és a cégbírósági 

képviseletre. 

 

Az Alapító kijelenti, hogy a jelen Alapító Okirat mindenben az akaratát tartalmazza, ezért azt a mai 

napon cégszerűen jóváhagyólag aláírta. 

 

Kelt. Perkáta, 2015. december 1. 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata tag 

képviseletében eljáró: 

 

 

/: Somogyi Balázs:/ 

polgármester 

 

Az Alapító Okiratot Perkátán, 2015. december 1.-napján 

Ellenjegyzem:  
 

/: Pintérné Dr. Szekerczés Anna :/ 

          ügyvéd 

 

Somogyi Balázs polgármester 

A határozati javaslat II. pontja alapján az ügyvezető a tisztséget munkaviszonyban látja el, melynek 

létesítéséhez a képviselő-testület hozzájárulását adja. Kérem a képviselő-testületet, hogy a 

hozzájárulását külön határozatban adja meg.  

 

Bogó Anikó képviselő 

A döntésben személyes érintettségemet kívánom bejelenteni. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

A képviselő-testület tudomásul vette Bogó Anikó személyes érintettségére vonatkozó bejelentését. 

Aki egyetért a javaslatommal, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

157/2015. (XI. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Perkátai Kínai 

Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjévé Bogó Anikót választja 

meg 2015. december 1-jétől határozatlan időtartamra. 

 



 39 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. november 26. 

 

XVII. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Tizenhetedik napirendi pont az 1., 2., 2048., 2049., 2050. hrsz-ú földrészletek telekcsoport 

újraosztásával kapcsolatos döntéshozatal. Ez az a terület, amely a Dr. Baráth Károly utca nyugati 

részén van. 2014-ben az önkormányzat a Perkáta 1. hrsz-ú ingatlan megszerzése érdekében 

kisajátítási kérelemmel fordult a Fejér Megyei Kormányhivatalhoz annak érdekében, hogy a Helyi 

Építési Szabályzat mellékletét képező Szabályozási Tervben közlekedési övezetbe sorolt ingatlan 

tervezett funkciójának megfelelően tudja hasznosítani. A Fejér Megyei Kormányhivatal az 1. hrsz-ú 

ingatlant terület- és településrendezés közérdekű célra kisajátította az önkormányzat javára. A 

kisajátítás célját 2015. december 31-ig kell megvalósítani. A kisajátítás célja akkor teljesül, ha az 1. 

hrsz-ú ingatlan az ingatlan-nyilvántartásban közterület művelési ágba kerül, mivel a 2050. illetve 

2049. hrsz-ú utak forgalmának kivezetése a Dr. Baráth Károly utcára, mint gyűjtő útra, az 1. hrsz-ú 

területen keresztül kialakított nyomvonalon valósítható meg. Közút kialakítására kizárólag az 

önkormányzat tulajdonában lévő közterületen van lehetőség. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Javaslom a tervezethez képest az 1. hrsz-ú terület művelési ágát útról közútra módosítani. Az 

előterjesztéshez csatoltuk a telekcsoport újraosztásról szóló tervezetet. Javaslom, hogy az 1. és 2. 

hrsz-ú földrészletek közötti határvonalat keleti irányba, a Dr. Baráth Károly utcai határvonalon 

toljuk el körülbelül hat méterre az első töréspontig, azért hogy az árok megfelelő lefutási íve 

meglegyen. A tervezeten a javasolt határvonalat pirossal jelöltük. A területszerzés a különböző 

magántulajdonban lévő ingatlanok terhére már a korábbiak során jogilag előkészítésre került, mert 

egy egyoldalú jognyilatkozattal mindkét ingatlan tulajdonosa vételi jogot biztosított az 

önkormányzat számára 100 Ft/m
2
 áron. Ezt érvényesítve tudjuk majd kialakítani az 1. hrsz-ú 

ingatlan végleges formáját.  

 

Somogyi Balázs polgármester 

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

módosítási javaslat figyelembevételével 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: 

 

158/2015. (XI. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a perkátai 1., 2., 2048., 

2049., 2050. helyrajzi számú földrészletek telekcsoport újraosztásához az ATLASZ ’98 

Földmérő és Szolgáltató Bt. által elkészített PE3/2015. munkaszámú módosított tervezet 

szerint. A képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Balázs polgármestert, hogy a 

telekcsoport újraosztáshoz szükséges területek megszerzése érdekében az Önkormányzat 

vételi jogát a 2014. augusztus 27-én kelt vételi jog alapításáról szóló jognyilatkozatok 

alapján érvényesítse és a telekcsoport újraosztás engedélyezési eljárását megindítsa. Az 

ATLASZ BT. által készített tervezet, valamint a vételi jog alapító jognyilatkozatok a 

határozat mellékletét képezik. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. november 26. 

 

 

 

 



 40 

 

XVIII. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Tizennyolcadik napirendi pont a bejelentések. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, Jegyző urat 

hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

 

Szilasy László képviselő 

Egy örömteli bejelentésem van. A mai napon körülbelül négy éves pályázati folyamat 

eredményeként teljessé vált az iskolánkban az interaktív tábla ellátás. Gyakorlatilag minden 

tanteremben felszerelt interaktív táblákkal rendelkezünk. Ez a pályázat államilag finanszírozott 

központi pályázat. Szeretném megkérni Bogó Anikó Alpolgármestert, aki a Dunaújvárosi Hírlap 

külsős munkatársa, hogy együtt készítsünk egy cikket arról, milyen fejlesztések voltak a perkátai 

általános iskolában az elmúlt években. 

A mai napon kérte a tankerület, hogy az informatikai eszközeinkről küldjünk be holnap délig egy 

táblázatot kitöltve. Az önkormányzathoz fordulok segítségért, hiszen az önkormányzat az 

intézmény üzemeltetője. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Az első témában gratulálok az intézménynek, a táblázat kitöltésében az önkormányzat segítséget 

fog nyújtani. 

 

XIX. NAPIRENDI PONT  

 

Somogyi Balázs polgármester 

Tizenkilencedik napirendi pont a közmeghallgatás. A közmeghallgatás keretében megadom a szót a 

hallgatóságnak. Erre szinte minden ülésen a bejelentések napirendben lehetősége van bármelyik 

perkátai lakosnak. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, a testületi ülést bezárom. 

 

Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester a testületi ülést 19:20 

perckor bezárta. 

 

 

 

Somogyi Balázs              Dr. Lakos László 

    polgármester                              jegyző 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

 

        Kovács Ferenc           Szabó Tamás 

                képviselő                                           képviselő  


