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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: A 2015. december 17-én 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme 

 

Jelen vannak:  

Somogyi Balázs polgármester, Bogó Anikó, Vátkainé Boda Ildikó, Szabó Tamás, Kovács 

Ferenc, Szilasy László képviselő-testületi tagok 

 

Dr. Lakos László jegyző 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel hat fő 

testületi tag jelen van. Szabó Tamás képviselő úr jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv 

hitelesítőknek felkérem Vátkainé Boda Ildikó és Ujfalusi Pál képviselő-testületi tagokat, 

amennyiben a képviselő-testületnek nincs ellenvetése. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy 

egyéb napirendi pont felvételére vagy napirend módosításra van-e javaslat? Amennyiben nincs, a 

képviselő-testület tudomásul vette a mai ülés napirendjét. Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, 

hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, 

nyolcadik, kilencedik, tízedik, tizenegyedik 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. 

 

I. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Első napirendi pont polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről.   

Együtt a közös jövőért címmel szervezett konferenciát a Fejér Megyei Cigány Területi Nemzetiségi 

Önkormányzat Dunaújvárosban 2015. november 27-én. A programon részt vett dr. Dorkota Lajos, a 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke, Fejér megye és Dunaújváros 

díszpolgára, Tanárki Gábor, a Fejér Megyei Kormányhivatal igazgatója és Tanka Csaba, a Fejér 

Megyei Önkormányzat alelnöke. A rendezvény résztvevőit Cserna Gábor, Dunaújváros Megyei 

Jogú Város polgármestere köszöntötte, majd a főelőadást Hosszú János, a Fejér Megyei Cigány 

Területi Nemzetiségi Önkormányzat egyben a Dunaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

elnöke mutatta be. Az előadás a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 

Dunaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által már második ciklus óta megvalósított 

Közfeladat ellátáson alapuló képzéssel egybekötött tömegfoglalkoztatási programját ismertette, 

amelyet Fejér megye többi településén is szeretnének sikerrel megvalósítani. Az előadás után a 

partnerek közt számos hivatal, köztük a Fejér Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási 

Főosztályának vezetője, Nagy Zoltán, Dunaújváros rendőrfőkapitánya, egyéb hivatalok és 

dunaújvárosi vállalkozások vezetői és a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat november 16-

án induló önálló közfoglalkoztatási programja okán jómagam is Perkáta képviseletében. 

Az előadásokat követően a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Zöld Mező Ének- és 

Zenekarának bemutatkozása követte, amelyen perkátai gyermekek és örökifjak szórakoztatták a 

konferencia résztvevőit. 
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2015. november 29-én a Perkátai Régiséggyűjtő Egylet főszervezésében elindult az idei adventi 

perkátai program. Pámer Ottó plébános javaslatára a 4 adventi vasárnapon délután 2 órai 

szentmiséket követően 3 órától kezdődnek a programok. November 29-én a Dunaújvárosi 

Vegyeskar koncertjét hallhatták az érdeklődők, majd a színpadon fellépett az általános iskolai 

énekkar, a Rozmaring Népdalkör és a Régiséggyűjtők előadták Mészáros Zuzsa: Advent, a szeretet 

illatú kisszobában című életképét. December 6-én az ÁMK Népművészeti Foglalkozás csoportja és 

hittanos gyermekek léptek fel. December 13-án és 20-án a 3. és 4. vasárnap programjait láthatják és 

hallhatják a templomkertben, ahol minden hétvégén különböző perkátai civil szervezetek és 

intézmények látják vendégül a perkátai polgárokat. 

2015. november 30-án újabb közgyűlést tartott a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület, amely 

módosította az alapszabályát, majd új elnökségi tag választásával újraválasztotta 2020 végéig a 

többi elnökségi és Felügyelő bizottsági tagot, köztük elnökségi tagként Kovács Ferenc 

önkormányzati képviselőt és Somogyi Balázs polgármestert. 

2015. december 1-jén bejegyzésre került az önkormányzat előző heti döntése értelmében a Győry 

kastélyt a jövőben működtető önkormányzatunk tulajdonában levő Perkátai Kínai Központ 

Nonprofit Kft, amelynek ügyvezetője Bogó Anikó lett. 

A kastély előtti park rendezésekor  előkerült egy második világháborús  repülős repesz bomba. A 

kivitelező azonnal értesítette a Rendőrséget, amely biztosította az elkerített bombát, egészen a 

tűzszerészek megérkezéséig. Az Önkormányzatunknak egyéb óvintézkedést nem kellett 

foganatosítania. 

A november 26-i testületi döntés értelmében november 30-án meghívásra kerültek a perkátai 

élelmiszerkereskedelemmel foglalkozó vállalkozók a Szépkorúak Karácsonyi Csomagja programra. 

A 12 meghívott vállalkozás közül 4 jelentkezett a december 2-i határidőre, hogy bruttó 2.350 Ft-os 

áron vigyék ki a 1949. december 31-e vagy azelőtt született, azaz a tavalyi évig 65. évüket betöltött 

közel 560 perkátai szépkorú polgárok Karácsonyi Csomagját. A csomagban az alapvető 

élelmiszerek mellett egy önkormányzati kártyanaptárt és egy közbiztonsághoz kapcsolódó 

telefonszámokat tartalmazó hűtőmágnest is kaptak a szépkorú polgárok a csomaggal, amelyet 

december 23-ig meg kell kapniuk. 

2015. december 3-án rendkívüli képviselő-testületi ülést tartott Perkáta Nagyközség 

Önkormányzata, amelyen a Győry kastély pályázata kapcsán kiválasztotta a kőrestaurátori 

munkálatokat végző kivitelezőt, illetve két szolgáltatót, egyrészt az informatikai eszközök 

szállítására, másrészt a turisztikai marketing és nyilvánosság tevékenységekre. Még a november 26-

i testületi ülésen kiválasztott könyvvizsgáló vállalkozással, a Balogh és Társa Kft-vel december 4-

én került megkötésre a vállalkozási szerződés. A december 3-i ülésen az informatikai eszközök 

szállítására kiválasztott ITSec Area Kft-vel és a turisztikai marketing és nyilvánosság 

tevékenységekre megbízott Evex Stúdió Kft-vel szintén december 4-én, míg a kőrestaurátori 

munkálatok végző Fodor Kft-vel, amely a kivitelezést is végzi a kastélyon december 11-én. 

2015. december 4-én a Mikulás ellátogatott az óvodásokhoz és az iskolásokhoz is, ahol a perkátai 

gyermekeknek adta át a perkátai önkormányzat és francia testvértelepülésünk, Saint-Maximin 

ajándékát. 

Még a 2015. évben kiírásra kerül a megyei Területfejlesztési Operatív Program első pályázati 

kiírása. Ez hangzott el december 8-án, a székesfehérvári Megyeházán a Magyar Államkincstár Fejér 

Megyei Igazgatósága által rendezett információs napon. Gyűszű György, Magyar Államkincstár 

Fejér Megyei Igazgatóságának igazgatója köszöntötte a vendégeket, majd a Fejér Megyei 

Önkormányzat elnöke, dr. Molnár Krisztián mutatta be az előkészítés időszakát. Varga Gábor 

országgyűlési képviselő, mint a Fejér megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos a TOP 

forrásokon túli fejlesztésekről is tájékoztatót adott. Az információs nap legfontosabb előadója Oláh 

Gábor, a Nemzetgazdasági Minisztérium regionális fejlesztési programokért felelős államtitkára az 

elmúlt 7 éves időszak lezárásáról és az új időszak kiírásáról tartotta meg előadását. Kígyóssy Gábor, 

a Fejér Megyei Önkormányzat vezető tervezője és Gyűszű György előadásai zárták az információs 

napot. 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata a Győry kastély fejlesztése okán az idei évben lépett be a 

Gárdony és Térsége Turisztikai Egyesületbe. December 8-én, a gárdonyi Nautis Hotelben tartott 

évzáró közgyűlésen és konferencián elsőként az egyesület alapszabályának módosítása történt meg. 

A konferencián az egyesület által fenntartott Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezet 
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vezetője, Tihanyi Tamás tartott előadást a Velencei-tó turisztikai szezonjáról, majd a székhely 

település, Gárdony Város polgármestere, Tóth István értékelte az évet turisztikai szempontból. A 

konferencia zárásaként a bevezetésre kerülő Velencei-tó kártyáról hallhatott előadást a közgyűlés. 

Közbiztonsági fórumot tartott Cséza László, a Rendőrség egyik perkátai körzeti megbízottja, László 

Norbert, a Perkátai Polgárőrség elnökhelyettese és Bogó Anikó, Perkáta alpolgármestere a 

karácsonyi időszak előtti betörések megelőzése kapcsán a Perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre 

Egyesület heti rendezvényén. Önkormányzatunk is szeretné felhívni a figyelmét a perkátai 

lakosoknak az egymásra való odafigyelésre, ezért 1.000 db hűtőmágnest készítettünk, amelyen 

szerepel az általános 112-es hívószám, a helyi rendőr, a polgárőrség és a PerkátaŐr telefonszáma, 

amely számokat bármikor lehet hívni, ha gyanús eseményt észlelnek. 

2015. december 9-én Rácalmáson évzáró rendezvényt tartott a térség településeinek a 

hulladékszállítást végző Vertikál Zrt. és Dunanett Kft, illetve a Perkáta Nagyközség 

Önkormányzata résztulajdonában levő Dészolg Kft. 

Önkormányzatunk a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat segítségével 175 kérelmező család 

számára kijuttatta a szociális célút tűzifát december 1-11. között. A szociális célú tűzifa 

támogatással 175 erdei köbméter tűzifa megvásárlását tudta megvalósítani önkormányzatunk, 

amelyben támogatott kérelmenként 1-1 erdei köbméter (100x100x170 cm) kemény lombos tűzifát 

szállítottunk ki. A 175 pozitív kérelem mellett 3 megfelelő, de tartaléklistás kérelmezőnek tudtunk 

biztosítani még tűzifát a szociális tűzifa támogatáson túl, de ezen felül még kb. 20 kérelem felelt 

meg a feltételeknek, akiknek forráshiány miatt nem tudtunk támogatást adni. 

2015. december 16-án Jegyző Úrral a Hungrana Kft-nél jártunk abból a célból, hogy a perkátai 

Győry-kastély projektet tudná-e támogatni. Az új vezérigazgatóval, Kóczos Zsolttal is tudtunk 

találkozni. A mai napon részünkről aláírásra került egy megállapodás, melyben a Hungrana Kft. 

4 000 000 Ft-tal támogatta a projektet. 

A következő időszak eseményei. 2015. december 20-án PerkátaKarácsony2015 programja kezdődik 

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, amelyen 

fellépnek az iskolások karácsonyi műsorukkal. 

2015. december 24-én délután 15 órakor a hittanos gyermekek adják elő a Pásztorjátékot, illetve a 

Karitász helyi csoportja csomagokat ad a gyermekeknek. 24 órakor Pámer Ottó perkátai plébános 

éjféli misét celebrál. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait a 

beszámolóhoz.Amennyiben nincs 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: 

 

163/2015. (XII. 17.) 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. december 17. 

 

II. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Második napirendi pont folyószámlahitel meghosszabbításával kapcsolatos döntéshozatal. A 

számlavezető bankunknál két éve rendelkezünk 7 000 000 Ft folyószámla hitellel. A hitel 

meghosszabbításához szükséges határozati javaslat van a képviselő-testület előtt. A szervezeti és 

működési szabályzat értelmében a képviselő-testületnek a hitel felvétellel kapcsolatban név szerinti 

szavazással kell döntést hoznia. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben 

nincs, javaslom elfogadásra a határozati javaslatot a folyószámlahitel felvételével kapcsolatban. 
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Kérem Jegyző Urat, hogy sorolja fel a képviselők tagjainak nevét abc sorrendben. Aki egyetért a 

javaslattal, szavazzon igennel, aki nem, szavazzon nemmel. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Bogó Anikó. 

 

Bogó Anikó képviselő 

Igen. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Kovács Ferenc. 

 

Kovács Ferenc képviselő 

Igen. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Somogyi Balázs. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Igen. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Szilasy László. 

 

Szilasy László képviselő 

Igen. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Ujfalusi Pál. 

 

Ujfalusi Pál képviselő 

Igen. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Vátkainé Boda Ildikó. 

 

Vátkainé Boda Ildikó képviselő 

Igen. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

A képviselő-testület hat igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot. 

 

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

az alábbi határozatot hozza: 

 

164/2015. (XII. 17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

1./Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete folyószámlahitel igénybevételét 

rendeli el. 

 

A  hitel  célja  :  likvid hitel 

         

A  hitel  összege :    7 000 000 Ft 

 

A  hitel  futamideje :   2016. január 1. – 2016. december 20. 
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Hitelfedezet :   Az Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal: 

 a hitel visszafizetésére,  

 arra, hogy a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és 

járulékait betervezi és jóváhagyja. 

 

Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel valamennyi költségvetési bevételét, annak 

hitel fedezetéül történő engedményezését. 

 

A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, 

kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve 

nem esik az 2011. évi CXCIV. tv. 10. §. /3/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá.  

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazást ad a Polgármesternek hogy az 1./ pont szerinti 

feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést az Önkormányzat 

képviseletében a Bankkal megkösse. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. december 17. 

 

III. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Harmadik napirendi pont a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló rendelettervezet 

megtárgyalása. Kérdezem Jegyző Urat, hogy kíván-e hozzászólni? 

 

Dr. Lakos László jegyző 

A legtöbb rendelet esetében jogharmonizációs feladatokat teljesít az önkormányzat. Rendeleteink 

bevezető részében lévő felhatalmazó rendelkezések, illetve a feladatkört megállapító rendelkezések 

hatályon kívül helyezett jogszabályokat tartalmaznak. A hatályos jogszabályoknak megfelelően kell 

megalkotni a rendeleteket. A rendeletek bevezető részét módosítással nem tudja megváltoztatni a 

képviselő-testület, csak új rendelet megalkotásával. A képviselő-testület még nem alkotott 

rendeletet a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól. „Az állatok védelméről és 

kíméletéről” szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (6) bekezdése ad felhatalmazást a rendelet 

megalkotására.  

 

Somogyi Balázs polgármester 

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

kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól 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: 

 

28/2015. (XII. 18.) képviselő-testületi rendelet 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a kedvtelésből tartott 

állatok tartásának szabályairól” szóló önkormányzati rendeletet. A rendelet a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi. 
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IV. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Negyedik napirendi pont a közterület használat rendjéről szóló rendelettervezet megtárgyalása. A 

rendeletbe egy új pont beépítése történt meg, pontosabban a 4. § (3) bekezdés. Mozgó árusítással 

vagy mozgóbolttal kapcsolatos hang-, vagy fényreklámot közterületen, munkaszüneti nap 

kivételével, hétfőtől péntekig 8 órától 18 óráig lehet alkalmazni. Van számos olyan árus Perkátán, 

aki a közterület foglalását év végéig tartja fenn, és hétvégén is árul. Fel fogjuk hívni a figyelmüket a 

rendelet elfogadását követően, hogy tevékenységüket a továbbiakban hétvégén nem tudják folytatni. 

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

közterület használat rendjéről 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: 

 

29/2015. (XII. 18.) képviselő-testületi rendelet 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a közterület használat 

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

 

V. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Ötödik napirendi pont a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelettervezet 

megtárgyalása. Kérdezem Jegyző Urat, hogy kíván-e hozzászólni? 

 

Dr. Lakos László jegyző 

A pénzkezelési szabályzatunk eddig is rendezte ezt a kérdést, illetve a költségvetési rendeletünkben 

is voltak ezzel kapcsolatos rendelkezések. A jogszabályváltozások miatt szükséges egy új rendelet 

megalkotása. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

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

kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről 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: 

 

30/2015. (XII. 18.) képviselő-testületi rendelet 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a kiadások készpénzben 

történő teljesítésének eseteiről” szóló önkormányzati rendeletet. A rendelet a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi. 

 

VI. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Hatodik napirendi pont a kötelező adatkezelés szabályairól szóló rendelettervezet megtárgyalása. 

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

kötelező adatkezelés szabályairól 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: 

 

31/2015. (XII. 18.) képviselő-testületi rendelet 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a kötelező adatkezelés 

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

 

VII. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Hetedik napirendi pont a házasságkötés és egyéb családi események díjtételeiről szóló 

rendelettervezet megtárgyalása. A rendelet 1. számú függelékében szerepelnek a különböző díjak. 

Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.  

 

Dr. Lakos László jegyző 

Kikerült a rendeletből az anyakönyvvezető ruházati költségtérítése, de ezt a Polgármesteri Hivatal 

közszolgálati szabályzatában rendeztük. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a házasságkötés és egyéb családi események díjtételeiről 

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: 

 

32/2015. (XII. 18.) képviselő-testületi rendelet 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a házasságkötés és 

egyéb családi események díjtételeiről” szóló önkormányzati rendeletet. A rendelet a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

VIII. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Nyolcadik napirendi pont a helyi közművelődési tevékenységről szóló rendelettervezet 

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

elfogadásra a helyi közművelődési tevékenységről 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: 

 

33/2015. (XII. 18.) képviselő-testületi rendelet 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a helyi közművelődési 

tevékenységről” szóló önkormányzati rendeletet. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi. 

 

IX. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Kilencedik napirendi pont az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelettervezet 

megtárgyalása. A napirendi ponthoz kapcsolódik, hogy dr. Szűcs Mihály a II. számú háziorvosi 

körzet orvosa bejelentette a nyár folyamán, hogy 2016. február 1-jétől nem kívánja ellátni a 

feladatát. Egy feladat ellátási szerződés előkészítése zajlik jelenleg az Egészségbiztosítási 

Pénztárral. Az I. számú körzet háziorvosa, dr. Kormos Zoltán látná el helyettesítéssel a II. számú 

háziorvosi körzet feladatait is. 2016. január 10-ig kell megkötnünk a finanszírozási szerződést. A 



 9 

működési engedély módosítása is folyamatban van. A képviselő-testületnek egy határozatot is kell 

hoznia a helyettesítéssel kapcsolatban. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. 

Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra az egészségügyi alapellátás körzeteiről 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: 

 

34/2015. (XII. 18.) képviselő-testületi rendelet 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „az egészségügyi 

alapellátás körzeteiről” szóló önkormányzati rendeletet. A rendelet a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a II. számú háziorvosi körzet helyettesítésével bízza meg dr. 

Kormos Zoltán háziorvost, hatalmazza fel a polgármestert a finanszírozási szerződés és a feladat 

ellátási szerződés aláírására. 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: 

 

165/2015. (XII. 17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 070090148 

ÁNTSZ kódszámú Perkáta II. számú házi gyermek- és felnőttorvosi körzet felnőtt és 

gyermek (vegyes) háziorvosi valamint iskola-egészségügyi feladatainak helyettesítéssel 

történő ellátására a Kormos Praxis Humán Egészségügyi Betéti Társasággal köt 

feladatellátási szerződést. A Képviselő-testület a feladatellátási szerződés elkészítésével Dr. 

Lakos László jegyzőt, a szerződés aláírásával pedig Somogyi Balázs polgármestert bízza 

meg.  

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. december 17. 

 

X. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Tízedik napirendi pont a nagyközségi címer, zászló és pecsét alkotásáról, használatának módjáról 

szóló rendelettervezet megtárgyalása. Merültek fel kérdések a név, illetve címer más általi 

használatával kapcsolatban. Kell-e még jobban szigorítani azt, hogy ki használhatja jelképeinket? 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Nem, mert magasabb szintű központi jogszabály már szabályozza. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

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

nagyközségi címer, zászló és pecsét alkotásáról, használatának módjáról 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: 

 

35/2015. (XII. 18.) képviselő-testületi rendelet 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a nagyközségi címer, 

zászló és pecsét alkotásáról, használatának módjáról” szóló önkormányzati rendeletet. A 

rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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XI. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Tizenegyedik napirendi pont „a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályairól” 

szóló 12/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosítása. A „Magyarország helyi 

önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 33. §-a értelmében a törvényben 

meghatározott kötelezettségeit megszegő önkormányzati képviselő megállapított tiszteletdíját, 

természetbeni juttatásait a képviselő-testület – a szervezeti és működési szabályzatában 

meghatározottak alapján – legfeljebb tizenkét havi időtartamra csökkentheti, megvonhatja. Ismételt 

kötelezettségszegés esetén a csökkentés vagy a megvonás újra megállapítható. A képviselő-testület 

„a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról” szóló 12/2013. (XI. 28.) 

önkormányzati rendeletében nem határozott meg a kötelezettségeit megszegő önkormányzati 

képviselő szankcionálására vonatkozóan szabályokat, ezért szükséges a rendeletbe az erre 

vonatkozó szabályok beépítése. Erről szól a rendelet módosítása a következők szerint. Amennyiben 

a képviselő a testületi ülésen a személyes érintettségére vonatkozó bejelentési kötelezettségét 

elmulasztja, erre a polgármester - polgármester esetén az alpolgármester -, levezető elnök az első 

alkalommal csak figyelmezteti, a második alkalomkor a képviselő-testület a következő havi 

tiszteletdíját, illetményét megvonja. Amennyiben a képviselő az Mötv-ben meghatározott 

kötelezettségeit megszegi, első alkalommal a polgármester - polgármester esetén az alpolgármester 

- írásban felszólítja kötelezettsége teljesítésére tizenöt napos határidővel. A határidő eredménytelen 

eltelte esetén, valamint ismételt kötelezettségszegés esetén a képviselő-testület - a Pénzügyi 

Bizottság javaslata alapján - az érintett következő három havi tiszteletdíját, illetményét megvonja. 

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

testület és szervei szervezeti és működési szabályairól” szóló 12/2013. (XI. 28.) 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: 

 

36/2015. (XII. 18.) képviselő-testületi rendelet 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a képviselő-testület és 

szervei szervezeti és működési szabályairól” szóló 12/2013. (XI. 28.) önkormányzati 

rendelet módosítását. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

XII. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Tizenkettedik napirendi pont a lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról. Településünk nem 

tartozik a fokozottan veszélyes területek közé, ez a település katasztrófavédelmi osztályba 

sorolásából is látszik, hiszen mi a III. osztályba tartozunk. A közterületen elhullott állatok 

elszállításával kapcsolatban az idei évben vállalkozási szerződést kötöttünk az ATEV 

Fehérjefeldolgozó Zrt-vel. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben 

nincs, javaslom elfogadásra a tájékoztatót. 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: 

 

166/2015. (XII. 17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a környezet állapotáról 

szóló tájékoztatót. A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. december 17. 
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XIII. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Tizenharmadik napirendi pont 2016. évi ülésterv elfogadása. 

 

Bogó Anikó képviselő 

Javaslom, hogy a 2016. január 21-én szereplő, a Perkátai ÁMK 2015. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót tegyük át a 2016. augusztus 25-i ülésre, mert a beszámolót a nevelési évhez kell 

igazítani.  

 

Dr. Lakos László jegyző 

Minden évben kell közmeghallgatást tartani a képviselő-testületnek. Javaslom, hogy a 2016. 

november 17-i ülés napirendjébe tegyük be. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

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

üléstervet módosítsuk az alábbiak szerint. A 2016. január 21-i ülésre tervezett Perkátai ÁMK 2015. 

évi tevékenységéről szóló beszámolót a 2016. augusztus 25-i ülésen tárgyalja a képviselő-testület. A 

2016. november 17-i ülés napirendjei közé vegye fel a közmeghallgatást. 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: 

 

167/2015. (XII. 17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

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

2016. évi üléstervhez érkezett módosítási javaslatokat az alábbiak szerint. A Perkátai ÁMK 

2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót a 2016. január 21-i ülés helyett a 2016. 

augusztus 25-i ülésen tárgyalja, a 2016. november 17-i ülés napirendjei közé pedig felveszi a 

közmeghallgatás tartását. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. december 17. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Javaslom a módosított 2016. évi ülésterv 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: 

 

168/2015. (XII. 17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 167/2015. (XII. 17.) határozatban 

foglalt módosításokkal elfogadta a 2016. évi üléstervet az alábbiak szerint.  

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  

2016. évi ülésterve 

 

 Előterjesztő: Somogyi Balázs polgármester 

 Perkáta, 2015. december 14. 

 

 2016. január 21. (csütörtök) 17 óra 
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1. Beszámoló a Faluház 2015. évi működéséről. Előterjesztő: Bogó Anikó, a Perkátai ÁMK 

intézményvezető 

2. Javaslat a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési 

Megállapodás felülvizsgálatára. Előterjesztő: Somogyi Balázs polgármester 

3. Javaslat Perkáta Nagyközség Önkormányzata polgármestere 2016. évi szabadságolási 

ütemtervének jóváhagyására. Előterjesztő: Bogó Anikó alpolgármester 

 2016. február 4. (csütörtök) 17 óra 

1. Javaslat Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének megállapítására. 

Előterjesztő: Somogyi Balázs polgármester. A javaslatot előzetesen megvitatja a Pénzügyi 

Bizottság 

2. Javaslat Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési Tervének 

elfogadására. Előterjesztő: Somogyi Balázs polgármeste 

 2016. április 14. (csütörtök) 17 óra 

1. Beszámoló Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról. 

A javaslatot előzetesen megvitatja a Pénzügyi Bizottság 

2.  Beszámoló a Perkátai Szociális Központ 2015. évben végzett munkájáról. Előterjesztő: 

Barna Tímea intézményvezető. A javaslatot előzetesen megvitatja a Pénzügyi Bizottság 

 3. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évben végzett munkájáról. Előterjesztő: dr. 

 Lakos László jegyző, hivatalvezető. A javaslatot előzetesen megvitatja a Pénzügyi 

 Bizottság 

4.  Rendőrségi tájékoztató a perkátai KMB-sek 2015-ben végzett munkájáról. 

 Előterjesztő: dr. Mák Attila őrsparancsnok 

5.  Éves ellenőrzési jelentés a 2015. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól. Elterjesztő: 

Somogyi Balázs polgármester 

 2016. május 26. (csütörtök) 17 óra 

1.  Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2015. évben végzett munkájáról. Előterjesztő: Kovács 

Ferenc bizottsági elnök 

2. Tájékoztató a perkátai egészségügyi szolgáltatók és a Védőnői Szolgálat 2015. évben 

végzett munkájáról. Előterjesztő: Dr. Kormos Zoltán és Dr. Szűcs Mihály háziorvosok, Dr. 

Török Katalin fogszakorvos, Bogóné Plasek Krisztina és Illés Eszter védőnők 

 2016. augusztus 25. (csütörtök) 17 óra 

1.  Tájékoztató a 2016. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről. A javaslatot előzetesen tárgyalja 

a Pénzügyi Bizottság 

2.  Beszámoló a Perkátai ÁMK 2015. évi tevékenységéről. Előterjesztő: Bogó Anikó, a Perkátai 

ÁMK intézményvezető 
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 2016. november 17. (csütörtök) 17 óra 

1. 2017. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása. Előterjesztő: Somogyi Balázs 

polgármester 

2. Beszámoló az adóztatási tevékenységről. Előterjesztő: dr. Lakos László jegyző.  A javaslatot 

előzetesen tárgyalja a Pénzügyi Bizottság 

3. Tájékoztató a környezet állapotáról. Előterjesztő: Somogyi Balázs polgármester 

4. Bursa Hungarica és Arany János ösztöndíjpályázatok elbírálása. Előterjesztő: Somogyi 

Balázs polgármester 

5. Tájékoztató a 2016. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről. A javaslatot előzetesen 

tárgyalja a Pénzügyi Bizottság 

6. Közmeghallgatás 

 2016. december 22. (csütörtök) 17 óra 

1. Tájékoztató Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2016. évi településfejlesztési és pályázati 

tevékenységéről. Előterjesztő: Somogyi Balázs polgármester 

 Önkormányzati rendezvények és megemlékezések: 2016. március 15. – nemzeti ünnep, 

 2016. augusztus 20. – állami ünnep, 2016. október 23. – nemzeti ünnep, 2016. október 28. – 

 Halottak napja 

 A képviselő-testület valamennyi rendes ülésén napirendi pontok: 

 Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

 Bejelentések 

 Negyedévente állandó napirendi pont: 

 Jelentés a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről 

 Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata 

Feladat Január Február Április Június Szeptember November December 

Előterjesztés 

leadási 

határideje 

Jan. 8. Jan. 22. Ápr. 1. Máj. 13. Aug. 12. Nov. 4. Dec. 9. 

I. kiküldés Jan. 11. Jan. 25. Ápr. 4. Máj. 16. Aug. 15. Nov. 7. Dec. 12. 

II. kiküldés Jan. 15. Jan. 29. Ápr. 8. Máj. 20. Aug. 19. Nov. 11. Dec. 16. 

Ülés 

időpontja 

Jan. 21. Febr. 4. Ápr. 14. Máj. 26. Aug. 25. Nov. 17. Dec. 22. 

Jegyző-

könyv 

határideje 

Febr. 5. Febr. 19. Ápr. 29. Jún. 10. Szept. 9. Dec. 2. 2017. jan. 

6. 

 Az üléstervet Perkáta Nagyközség Önkormányzata a …./2015. (XII. 18.) határozatával 

 hagyta jóvá. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. december 17. 
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XIV. NAPIRENDI PONT  

 

Somogyi Balázs polgármester 

Tizennegyedik napirendi pont a bejelentések. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy van-e 

kérdés, hozzászólás?  

 

Szilasy László képviselő 

Nem tudom, hogy az önkormányzat vagy az alapítvány kapott e visszajelzést az adományok 

szállításával kapcsolatban a dunaújvárosi tankerülettől.  

 

Bogó Anikó képviselő 

Az alapítvány nem. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Az önkormányzat sem. 

 

Szilasy László képviselő 

Köszönöm a tankerület nevében az önkormányzat, a Perkátáért Közalapítvány önzetlen segítségét, 

hogy a tankerület által kezdeményezett kárpátaljai Gát településre kikerülő adományok 

összegyűjtésében segítséget nyújtott.  

 

Somogyi Balázs polgármester 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kívánok minden képviselőnek, Perkáta lakosságának 

áldott karácsonyi ünnepeket és sikeres 2016-os esztendőt. A testületi ülést bezárom. 

 

Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester a testületi ülést 18:00 

perckor bezárta. 

 

 

 

Somogyi Balázs              Dr. Lakos László 

    polgármester                              jegyző 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

 

       Vátkainé Boda Ildikó              Ujfalusi Pál 

                képviselő                                              képviselő  


