PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016.
január 21-én (csütörtök) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült

JEGYZŐKÖNYV

Perkáta, 2016. január 21.
Határozatok: 1-12/2016. (I. 21.)
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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Készült: A 2016. január 21-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, Ujfalusi Pál, Szilasy László képviselő-testületi tagok
Dr. Lakos László jegyző
Somogyi Balázs polgármester
Köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel hét fő
testületi tag jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőknek felkérem Bogó Anikó és Ujfalusi Pál képviselőtestületi tagokat, amennyiben a képviselő-testületnek nincs ellenvetése. Javaslom a képviselőtestületnek a napirend módosítását az alábbiak szerint. Hatodik napirendi pontba javaslom felvenni
az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló
megtárgyalását. A zárt ülés napirendjében szereplő első lakáshoz jutók támogatásával kapcsolatos
kérelmek elbírálása napirendet javaslom áttenni a nyílt ülés hetedik napirendi pontjába. A nyolcadik
napirendi pont a bejelentések. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy egyéb napirendi pont
felvételére vagy napirend módosításra van-e javaslat? Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a
napirendet. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
1/2016. (I. 21.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a 2016. január 21-i ülés
napirendjének módosítását az alábbiak szerint.
Napirendi pontok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Beszámoló a Faluház 2015. évi tevékenységéről
Polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről
A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátásával kapcsolatos fenntartói döntéshozatal
A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
Perkáta Nagyközség Polgármestere 2016. évi szabadságolási ütemtervének
megtárgyalása
Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló
megtárgyalása
Első lakáshoz jutók támogatásával kapcsolatos kérelmek elbírálása
Bejelentések

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. január 21.
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I. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Első napirendi pont beszámoló a faluház 2015. évi tevékenységéről. Kérdezem a beszámoló
készítőjét, Bogó Anikót, hogy kívánja-e kiegészíteni.
Bogó Anikó képviselő
Az előző évekhez képest a Faluházban több program volt. A kastély főépületének a felújítása miatt
igyekeztünk minden olyan programot a Faluházba szervezni, amelyeket eddig a főépületben
oldottunk meg. Ez elsősorban a nyári, kora őszi időszakot érintette. A téli időszakban a Perkátai
Szociális Központtal együttműködve tudtunk helyet biztosítani a rendszeres programoknak. Ezúton
szeretném megköszönni Barna Tímea intézményvezetőnek a segítséget.
Somogyi Balázs polgármester
2014 decemberében és 2015 januárjában két beszámolót fogadtunk el a Faluházra vonatkozóan.
Minden év december 31-ig kell tájékoztatást küldeni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére
arról, hogy a Faluházat adott évben mire használtuk fel. A mi logikánk szerint egész évről szóló
beszámolót szeretnénk elfogadni, ezért nem decemberben tárgyalta, hanem januárban tárgyalja a
képviselő-testület a beszámolót. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait a
beszámolóhoz. Amennyiben nincs hozzászólás, javaslom elfogadásra a Faluház 2015. évi
tevékenységéről szóló beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
2/2016. (I. 21.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Faluház 2015. évi
tevékenységéről szóló beszámolót. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. január 21.
II. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Második napirendi pont polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről.
2015. december 18-án karácsonyi ünnepségek zajlottak az intézményekben. Délelőtt 10 órakor az
általános iskolában a karácsonyi ünnepségen a 2. évfolyamosok műsorait tekinthették meg a diákok
és a szülők. Délutántól pedig az iskolában, a szociális intézményben és a Polgármesteri Hivatalban
is karácsonyi ünnepséget tartottak az ott dolgozók. A Perkátai ÁMK Könyvtár és Művelődési Ház
és a Faluüzemeltetés december 21-én tartotta karácsonyi összejövetelét. Civil szervezetek is
megtartották év végi összejöveteleiket, jómagam kettőn vettem részt, 18-án a Perkáta-Kisbács
Baráti Egyesület rendezvényén, majd 30-án a Perkátai Polgárőrség Egyesület záró programján.
Csordás Péter és Kiss János szervezők idén 2015. december 19-re hívták össze a perkátai
sakkbarátokat a hagyományos Soma Sakkversenyre a Peru Büfébe. A versenyen 6 fő vett részt és a
körmérkőzések után a következő sorrend alakult ki: I. helyezett Csordás Péter lett, második Kozák
Tibor, harmadik Czirák Ferenc, negyedik Szalai László, ötödik Puer Zoltán és hatodik Pavlicsek
Imre.
2015. december 20-án a Perkátai Régiséggyűjtő Egylet főszervezésében és számos más perkátai
szervezet szervezésében Advent 4. hétvégéjén megrendezésre került a PerkátaKarácsony2015,
amely rendezvényen az iskolások ünnepi műsoraikat adták elő, illetve felléptek az iskolai
mesemondók és a Vox Caritatis templomi kórus is.
Idén az 1949. december 31-ig megszületett 559 perkátai szépkorú polgár számára juttattunk el
Karácsony előtt alapvető élelmiszerekből (1 kg BL55-ös liszt, Wiener Extra 250 g-os kávé, 75 g-os
kakaó, 1 kg kristálycukor, 1 db 100 g-os tejcsokoládé, 1 csomag kapucsínó, 1 liter napraforgó
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étolaj, 1 csomag (Garzon) tea, 5 db szaloncukor) álló csomagot. Az ajándékokat az elmúlt évekhez
hasonlóan helyi élelmiszerkereskedelemmel foglalkozó vállalkozások vitték ki, akik közül 4 vállalta
a felhívás után a kötött, 2.350 Ft-os áron a csomagok összeállítását és kiszállítását. A csomagokban
megtalálhatóak voltak még a helyi rendőrök, a Perkátai Polgárőrség és az önkormányzat
kezdeményezésével összeállított és az önkormányzat által finanszírozott hűtő mágnes, amely
tartalmazta a perkátai közbiztonsághoz kapcsolódó telefonszámokat.
A KDOP-2.1.1/B-12-2012-0012 azonosító számú, “Kínai-magyar Kulturális Turisztikai Központ
létrehozása a perkátai Győry kastélyban” című európai uniós forrásból megvalósuló projekt a
zárásához közeledik. 2015. december 30-án a pályázat pénzügyi teljesítésének zárása meg is történt.
Az előírásoknak megfelelően 2016 januárjában elkészül a pályázat záró jelentése, a kastély
felújítása pedig az üzembe helyezéssel és a felmerülő garanciális javítási munkákkal, valamint a
projekt a használatbavételi eljárás lefolytatásával lezárulhat. Ezeket követően a felújított
kastélyépület várhatóan 2016 márciusában fogadhatja látogatóit. A jogerős használatbavételi
engedély birtokában a Kínai-magyar Kulturális Turisztikai Központ által alapított és
önkormányzatunk tulajdonában levő vállalkozása, a Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft. is
megkezdheti működését.
Több pályázati kiírásban számos önkormányzat kapott támogatást év végén a Magyar Kormánytól.
Voltak, akik Vis maior támogatást, voltak, akik kormányzati fejlesztési támogatást kaptak, míg
Perkáta Nagyközség Önkormányzata a „Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről” szóló
2014. évi C. törvény 3. mellékletének III. pontja alapján a települési önkormányzatok rendkívüli
önkormányzati költségvetési támogatásának forrása keretből 15.000.000 forint támogatást kapott.
A több, mint három évtizede létező, de testvérvárosi szerződés formájában 1991 óta működő SaintMaximin-i – perkátai kapcsolat ebben az évben ünnepli 25. évfordulóját. Ebből az alkalomból
meghívást kapott a Polgármesteri Újévi Köszöntő rendezvényre Perkáta Nagyközség
Önkormányzata, amelyen négy fős (Somogyi Balázs polgármester, Szabó Tamás önkormányzati
képviselő és felesége, Szabóné Siba Vanda, illetve Szilasy László önkormányzati képviselő)
delegáció képviselte településünket 2015. január 8-a és 10-e között.
A delegáció megtekintette a Kő Műzeumot, a Saint-Maximin Város által nemrég vásárolt,
hamarosan kulturális központként üzemelő Nelson Mandela Házat, a kereskedelmi zónában a tavaly
átadott Saint-Maximin Avenue-t, meglátogatta helyi labdarúgó egyesület újévi rendezvényét. A
rendezvény keretén belül Gisele Hoffmann első Alpolgármester Asszony és Serge Macudzinski
Polgármester értékelték a 2015. évet, illetve ismertették az idei év terveit. A rendezvény keretében
négy Érdemérem Saint-Maximin Városáért elismerő díj is átadásra került, köztük Perkáta
testvérváros munkájáért jómagamnak, mint polgármesternek. A rendezvény utáni fogadáson a
perkátai delegáció magyar borral és pálinkával látta vendégül a több száz fős közönséget. A móri
Geszler Pincészet Móri Ezerjó és Királyleányka bort ajánlott fel Perkáta Nagyközség
Önkormányzata számára.
Vasárnap délelőtt Saint-Maximin Város önkormányzati képviselőivel az idei évi programokról
egyeztetett a perkátai csoport, amelyek közül kiemelkedik a júniusi perkátai családi csoport
franciaországi útja, illetve az őszi Perkátán ünnepelendő 25. évfordulós főrendezvény. Egyik
szomszédos település, Apremont hasonló Újévi Köszöntő rendezvényére is ellátogatott a csoport
még hazatérése előtt.
2016. január 14-én elnökségi ülést, majd azt követően közgyűlést tart a Mezőföldi Híd
Térségfejlesztő Egyesület, amely a 2014-2020-as Európai Uniós ciklus térségi pályázatának első
mérföldkövét fogadta el, amely szükséges a fent nevezett időszak eredményes pályázatához.
Amennyiben sikerrel jár az egyesület, akkor az egyesület által lefedett 17 DK-Fejér megyei
település önkormányzatai, civil szervezetei és vállalkozásai számára közel 400 millió forint
támogatást tud biztosítani az következő években. A következő időszak eseményei. 2016. január 22én 16.30 órakor a Perkátai ÁMK szervezésében megrendezésre kerül a Magyar Kultúra napi
kulturális rendezvény, amelynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal ülésterme. Kérem a képviselőtestület tagjainak a hozzászólásait a beszámolóhoz. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra az
aktuális eseményekről szóló polgármesteri beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
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A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
3/2016. (I. 21.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta az aktuális eseményekről
szóló polgármesteri beszámolót. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. január 21.
III. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Harmadik napirendi pont a család- és gyermekjóléti szolgálat ellátásával kapcsolatos fenntartói
döntéshozatal. Köszöntöm a Perkátai Szociális Központ intézményvezetőjét, Barna Tímeát. A
képviselő-testület 2015. november 26-i ülésén fogadta el a Perkátai Szociális Központ Alapító
Okiratát. A Perkátai Szociális Központ szolgáltatói nyilvántartásban rögzített adatainak módosítása
ügyében kérelmet terjesztettünk elő a működést engedélyező szervnél, melyben kértük a család- és
gyermekjóléti szolgálat bejegyzését a szolgáltatói nyilvántartásba. A Fejér Megyei Kormányhivatal
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya hiánypótlásra szólította fel Perkáta Nagyközség
Önkormányzatát. A hiánypótlásban kérik a képviselő-testület döntését a család- és gyermekjóléti
szolgálat 2016. január 1-től történő ellátásáról, valamint a módosított szakmai programját, melyben
megjelenik a családsegítés és gyermekjóléti szolgálat, mint új szolgáltatás. A család- és
gyermekjóléti szolgálat 2016. január 1-től történő ellátásáról szóló döntést tartalmazza a határozati
javaslat. A Perkátai Szociális Központ intézményvezetője, Barna Tímea elkészítette a szakmai
programot, amely a képviselő-testület előtt van. Kérdezem Barna Tímeát, hogy kíván-e szólni a
napirenddel kapcsolatban?
Barna Tímea a Perkátai Szociális Központ intézményvezetője
2016. január 1-jétől a család- és gyermekjóléti szolgálat, mint integrált szolgáltatás csak együtt
működtethető. A működési engedélyhez az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, a
Szakmai Programját és a klub házirendjét is mellékelni szükséges.
Somogyi Balázs polgármester
Ki koordinálja a szolgáltatás megszervezését?
Barna Tímea a Perkátai Szociális Központ intézményvezetője
Egy esetmenedzsert jelölnek ki három-négy településre vonatkozóan, aki a család- és gyermekjóléti
központban fog dolgozni. Még esetmenedzserek sincsenek, mert az ő állásukat januártól kezdték el
meghirdetni.
Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a
határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
4/2016. (I. 21.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy „a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott
családsegítési és „a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. évi
XXXI. törvényben meghatározott gyermekjóléti szolgálat működtetési kötelezettségét 2016.
január 1-től a fenntartásában lévő Perkátai Szociális Központ által működtetett család- és
gyermekjóléti szolgálat keretében látja el.
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Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. január 21.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom elfogadásra a Perkátai Szociális Központ Szakmai Programját. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
5/2016. (I. 21.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Perkátai Szociális
Központ Szakmai Programját. A Szakmai Program a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. január 21.
IV. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Negyedik napirendi pont a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálata. „A nemzetiségek jogairól” szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §
(2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodást minden év január 31.
napjáig felül kell vizsgálni és – amennyiben az szükséges – módosítani. A Perkátai Roma
Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén tárgyalta az együttműködési megállapodás
felülvizsgálatát.
Dr. Lakos László jegyző
A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat felülvizsgálta az együttműködési megállapodást és
nem kívánja módosítani.
Somogyi Balázs polgármester
A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata megtörtént, a
megállapodás megfelel a hatályos jogszabályokban előírt rendelkezéseknek, ezért javaslom a
képviselő-testületnek, hogy ne módosítsuk a megállapodást. Kérem a képviselő-testület tagjainak a
hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
6/2016. (I. 21.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felülvizsgálta a Perkátai Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött, 106/2014. (XI. 27.) számú határozattal elfogadott
együttműködési megállapodást és megállapította, hogy a megállapodás megfelel a hatályos
jogszabályban előírt rendelkezéseknek, ezért módosítása nem indokolt.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. január 21.
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V. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Ötödik napirendi pont Perkáta Nagyközség Polgármestere 2016. évi szabadságolási ütemtervének
megtárgyalása. „A közszolgálati tisztviselőkről” szóló 2011. évi CXCIX. 2015. január 1-jétől
hatályos módosítása szabályozza a polgármester, alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára
vonatkozó különös rendelkezéseket. Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás
alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét és a ki
nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. Kérem a képviselő-testület
tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a szabadságolási ütemtervre
vonatkozó határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
7/2016. (I. 21.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Perkáta Nagyközség
Polgármestere 2016. évi szabadságolási ütemtervére vonatkozó előterjesztést, az abban
foglaltakkal egyetért és Somogyi Balázs polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervét –
az előterjesztés alapján – az alábbiak szerint jóváhagyja:
Szabadságnapok száma I.
2016. előző
összes
évi
évi
67
39
28
1

II.

III.

IV.

V.

5

5

10

2

Hónapok
VI. VII. VIII. IX.

2

10

10

2

X.

XI.

XII.

10

5

5

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. január 21.
VI. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Hatodik napirendi pont beszámoló az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi
tevékenységéről. A társulás szerény teljesítményt nyújt, aránylag kevés ülést tart és az
alapműködéshez szükséges költségvetés, zárszámadás elfogadása napirendeket tárgyalja.
„Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § (14) bekezdése
alapján a társulás évente legalább egy alkalommal beszámol a társulás működéséről. Kérem a
képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait a beszámolóhoz. Amennyiben nincs, javaslom
elfogadásra az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
8/2016. (I. 21.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a „Magyarország helyi
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § (14) bekezdése alapján az
Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját
megismerte és elfogadta. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: azonnal
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VII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Hetedik napirendi pont az első lakáshoz jutók támogatásával kapcsolatos kérelmek elbírálása.
Ciklusokra visszamenően 160 000 Ft támogatást osztottunk szét két vagy három kérelmező között.
A tavalyi évben két kérelmező volt, ezért fejenként 80 000 Ft támogatást tudtunk nyújtani. Javaslom
a képviselő-testületnek, hogy esetenként 80 000 Ft támogatást nyújtsunk. 160 000 Ft helyett
240 000 Ft összeget biztosítanánk az első lakáshoz jutók támogatására. Három kérelem érkezett be
2015. december 31-ig. Mindhárom kérelmező megfelel a követelményeknek. Kérem a képviselőtestület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a beérkezett
kérelmeket. Aki támogatja Tomor András és Tomor Andrásné 2431 Perkáta, Rákóczi Ferenc utca 3.
szám alatti lakosok részére 80 000 Ft első lakáshoz jutók támogatás megítélését, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
9/2016. (I. 21.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Tomor András és Tomor
Andrásné (2431 Perkáta, Rákóczi Ferenc utca 3.) részére
80 000 Ft „első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatás” ellátást
állapít meg.
A támogatás megállapítása Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése alapján történt. A
határozat „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól” szóló
2004. évi CXL. törvény 72. § (4) bekezdése alapján indokolást és jogorvoslatról való
tájékoztatást nem tartalmaz.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. január 21.
Somogyi Balázs polgármester
Aki támogatja Simon István Ferenc és Kocsis Hajnalka 2431 Perkáta, Ady Endre utca 30. szám
alatti lakosok részére 80 000 Ft első lakáshoz jutók támogatás megítélését, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
10/2016. (I. 21.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Simon István Ferenc és Kocsis
Hajnalka (2431 Perkáta, Ady Endre utca 30.) részére
80 000 Ft „első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatás” ellátást
állapít meg.
A támogatás megállapítása Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése alapján történt. A
határozat „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól” szóló
2004. évi CXL. törvény 72. § (4) bekezdése alapján indokolást és jogorvoslatról való
tájékoztatást nem tartalmaz.
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Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. január 21.
Somogyi Balázs polgármester
Aki támogatja Székely Bernadett és Csajági János 2431 Perkáta, Zöldfa utca 6. szám alatti lakosok
részére 80 000 Ft első lakáshoz jutók támogatás megítélését, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
11/2016. (I. 21.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Székely Bernadett és Csajági
János (2431 Perkáta, Zöldfa utca 6.) részére
80 000 Ft „első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatás” ellátást
állapít meg.
A támogatás megállapítása Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése alapján történt. A
határozat „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól” szóló
2004. évi CXL. törvény 72. § (4) bekezdése alapján indokolást és jogorvoslatról való
tájékoztatást nem tartalmaz.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. január 21.
VIII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Nyolcadik napirendi pont a bejelentések. 2015-ben a Perkáta, Ady Endre utca 3. szám alatti ingatlan
ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrthez fordultunk. Tájékoztattak arról, hogy nem fogják ingyenesen az önkormányzat tulajdonába
adni. Hallottam, hogy a környéken más jellegű állami ingatlanokat sem adnak ingyenesen
önkormányzati tulajdonba. Az ingatlan ingyenes tulajdonba adása helyett, annak értékesítését, vagy
egyéb módon történő hasznosítását kívánják megkísérelni. Az értékesítési eljárásban való részvétel
lehetőségéről a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. döntéshozatalát követően tájékoztatni fogja az
önkormányzatot.
2015. december 17-i képviselő-testületi ülésen fogadtuk el az idei üléstervet, melyben február 4-ét
javasoltam a következő rendes ülés időpontjának. Ezt az időpontot 2016. február 11-re javaslom
áttenni. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom a 2016.
február 4-i ülés időpontját javaslom áttenni 2016. február 11-re. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
12/2016. (I. 21.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2016.
február 4-i képviselő-testületi ülés időpontját átteszi 2016. február 11-re.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. január 21.
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Somogyi Balázs polgármester
Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Szilasy László képviselő
Kaptam a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól egy levelet, hogy kikerültem a köztartozásmentes adózói
adatbázisból. Kiderült, hogy 2014-ben későn fizettem be az adót, ezért késedelmi kamatot
számítottak fel. Rendeztem a tartozásomat és várhatóan jövő hónapban már szerepelni fogok a
köztartozásmentes adózói adatbázisban.
Dr. Lakos László jegyző
Ezzel kapcsolatban megkaptam a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztató levelét, valamint a Fejér
Megyei Kormányhivatal felszólítását, hogy a képviselő-testület tárgyalja ezt az ügyet. 2016. február
10-én fog frissülni az adatbázis, így a február 11-i ülésen már tárgyalhatja a képviselő-testület az
ügyet.
Somogyi Balázs polgármester
Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy van-e egyéb kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, a
testületi ülést bezárom.
Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester a testületi ülést 17:30
perckor bezárta.

Somogyi Balázs
polgármester

Dr. Lakos László
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Bogó Anikó
képviselő

Ujfalusi Pál
képviselő
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