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PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. 

február 11-én (csütörtök) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült  
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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: A 2016. február 11-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. Átadom a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének, hogy tájékoztasson minket a 

képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről. 

 

Kovács Ferenc képviselő 

Minden képviselő határidőre eleget tett vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének. Az erről szóló 

igazolást átadtam részükre. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

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?  

 

Szilasy László képviselő 

A zárt ülésen szereplő napirendi pontot, mely személyemet érinti, kérem, hogy nyílt ülésen tárgyalja 

a képviselő-testület.  

 

Somogyi Balázs polgármester 

A nyílt ülésen a nyolcadik napirendi pontban tárgyaljuk Szilasy László köztartozásával kapcsolatos 

tájékoztató megtárgyalását. Kilencedik napirendi pont a bejelentések. 

 

Szilasy László képviselő 

Szeretném, ha az első napirendi pontban tárgyalná a képviselő-testület a személyemet érintő 

napirendet.  

 

Somogyi Balázs polgármester 

Javaslom, hogy első napirendben tárgyaljuk Szilasy László köztartozásával kapcsolatos tájékoztató 

megtárgyalását. A további napirendek sorszám szerint eggyel tolódnak. Kérem a képviselő-testület 

tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a módosított napirendet. 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: 

 

13/2016. (II. 11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. február 11-i ülés 

napirendjének módosítását az alábbiak szerint fogadta el. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Szilasy László köztartozásával kapcsolatos tájékoztató megtárgyalása 

2. Polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről 

3. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló 

köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelettervezet megtárgyalása 

4. Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének megállapításáról szóló 

rendelettervezet megtárgyalása 

5. „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 7/2015. (IV. 24.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

6. „A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról” szóló 12/2013. 

(XI. 28.) önkormányzati rendelet módosítása 

7. A Perkátai Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása 

8. Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása 

9. Bejelentések 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2016. február 11. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

A Pénzügyi Bizottság a módosított napirendet figyelembe véve tárgyalta az első, a harmadik, a 

negyedik, az ötödik, a hatodik, a hetedik és a nyolcadik napirendi pontokat.  

 

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 Szilasy László köztartozásával kapcsolatos tájékoztató megtárgyalása. Kérem a 

képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. 

 

Szilasy László képviselő 

A köztartozásmentes adózói adatbázisból történő törlésem abból ered, hogy 2014-ből az adózás 

során késedelmi pótlékot rótt ki rám a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, melynek összege pontosan 966 

Ft. Az összeget befizettem. A Jegyző Úr a Pénzügyi Bizottsági ülésen átadta azt az igazolást, amely 

szerint ismételten szerepelek a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

A Pénzügyi Bizottság megvizsgálta Szilasy László képviselő köztartozásával kapcsolatban 

rendelkezésére álló dokumentumot, melynek alapján nem látja indokoltnak a képviselő 

vonatkozásában a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 37. 

§ (2)-(7) bekezdéseiben szabályozott eljárás lefolytatását. Ennek figyelembe vételével a Pénzügyi 

Bizottság nem javasolja a Képviselő-testületnek Szilasy László képviselő köztartozásával 

kapcsolatban a méltatlansági eljárás megindítását. Kérem a képviselő-testület tagjainak a 

hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom a képviselő-testületnek a Pénzügyi Bizottság 

javaslatának elfogadását. 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: 

 

14/2016. (II. 11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Szilasy 

László képviselő köztartozásával kapcsolatban a „Magyarország helyi 

önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 37. § (2)-(7) bekezdéseiben 

szabályozott eljárás megindítását mellőzi. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2016. február 11. 

 

II. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Második napirendi pont polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről.  

2016. január 22-én a Perkátai ÁMK szervezésében a Magyar Kultúra napi rendezvényen számos 

művészeti ágban léptek fel perkátai előadók megemlékezve nemzetünk nagy művészeiről. 

2016. január 26-án Székesfehérváron a Fejér Megyei Önkormányzat által alapított Albensis 

Nonprofit Kft. szervezésében a megye településeinek vezetőit hívták meg a Megyeházára a 

Területfejlesztési Operatív Program pályázati kiírásainak ismertetésére. A jelenlevőket köszöntötte 

Varga Gábor országgyűlési képviselő, megyei fejlesztési biztos, dr. Molnár Krisztián, a Fejér 

Megyei Önkormányzat elnöke, illetve jelen volt térségünk országgyűlési képviselője, dr. Galambos 

Dénes is. 

2016. január 27-én a szakosztályok beszámolóival kapcsolatban közgyűlést tartott a Perkátai 

Sportegyesület. A szakosztályvezetők az idei évi terveket is benyújtották a vezetőség számára. A 

tavalyi évben az egyesület legeredményesebb versenyzője a fogathajtó ifj. Horváth Árpád lett 

országos 2. helyezésével. 

2016. január 28-án önkormányzatunk egyeztetést folytatott a francia kapcsolataink civil hátterének 

biztosítása kapcsán a jogi személyiség nélküli (azaz nem hivatalos civil szervezet) „Francia 

Klubbal”. A megbeszélésen jeleztük, hogy fontosnak tartjuk egy legális civil szervezet létrehozását 

a francia testvértelepülési kapcsolatunk támogatására, ahogy ez a kisbácsi kapcsolatnál ragyogóan 

működik. Az egyesület létrehozása átláthatóvá tudja tenni az önkormányzat testvértelepülési 

támogatást, komoly segítséget tud adni a testvértelepülési programok szervezésében, pályázatokon 

való indulásnak is alapfeltétele, illetve minden perkátai francia kultúra iránt érdeklődő polgárt 

összefoghat. 

2016. február 2-án Rácalmáson, február 9-én Iváncsán is egyeztettek a választókerület 

polgármesterei, fejlesztési szakemberei a településeink TOP pályázatai kapcsán. Perkáta részéről 

továbbra is prioritásként képviseltük az új óvoda bővítését, illetve az orvosi rendelő teljes felújítását 

a fogorvosi és háziorvosi szolgáltatás egy helyre hozásával. 

2016. február 2-án újabb kínai vendéggel tárgyaltunk, Meng Úrral, aki a tavalyi évben a 

letelepedési kötvénnyel szerzett magyar állampolgárságot. Ő és kollégája Magyarországon 

szeretnének tevékenykedni a jövőben. A látogatás érdekessége, hogy Meng Úr jóbarátja 

testvértelepülésünk, Huaxiang párttitkárának, Li Úrnak, akivel telefonos egyeztetést folytattunk a 

Kínai-magyar Kulturális Központ kínai kiállításával kapcsolatban. 

A június 19-24. között családi csoport látogat ki Saint-Maximin-ba közel 30 fővel. Az utazás 

előkészítő megbeszélését tartottuk a résztvevőkkel a Faluházban 2016. február 2-án. 

2016. február 9-én társulási ülésen elfogadta a 2016. évi költségvetését az Adonyi Többcélú 

Kistérségi Társulás.  

A következő időszak eseményei. 2016. február 13-án jótékonysági bált rendez az Iskolai Szülői 

Szervezet a Faluházban. 2016. február 23-án civil fórumot szervez a Perkátai ÁMK a Községháza 

üléstermében az idei évi programterv civil szervezeti programjainak összeállítására. Kérem a 

képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait a beszámolóhoz. Amennyiben nincs hozzászólás, 

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: 

 

14/2016. (II. 11.) 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. február 11. 

 

III. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Harmadik napirendi pont a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban 

álló köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelettervezet megtárgyalása. Korábban ezt a 

tételt beépítettük a költségvetési rendeletünkbe, de a továbbiakban minden évben önálló rendeletet 

kell alkotnia a képviselő-testületnek az illetménykiegészítésről. Kérdezem Jegyző Urat, hogy 

kívánja-e kiegészíteni az elmondottakat. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

„A közszolgálati tisztviselőkről” szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdései előírják, 

hogy évente önálló rendeletben kell megállapítania az illetménykiegészítést. Ezért került sor tavaly 

novemberben rendelet elfogadására, most a költségvetéshez kapcsolódóan is és ezt követően 

minden évben, az adott évre vonatkozó illetménykiegészítés mértékét. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

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

elfogadásra a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló 

köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendeletet tervezetet. Aki ezzel egyetért, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1/2016. (II. 12.) képviselő-testületi rendelet 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Polgármesteri 

Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők 

illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendeletet. A rendelet a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.  

 

IV. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Negyedik napirendi pont Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének 

megállapításáról szóló rendelettervezet megtárgyalása. Kérem a képviselő-testület tagjainak a 

hozzászólásait, észrevételeit a rendelethez. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra Perkáta 

Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelettervezetet. 

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 rendeletet alkotja: 

 

2/2016. (II. 12.) képviselő-testületi rendelet 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Perkáta Nagyközség 

Önkormányzata 2016. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendeletet. A rendelet a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

V. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Ötödik napirendi pont „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 7/2015. (IV. 24.) 

önkormányzati rendelet módosítása. 2016. január 1-jétől a gázszolgáltatás ellátásában szolgáltató 

váltás következett be. Az eddigi E.ON Energiaszolgáltató Kft. helyett a Főgáz Zrt. látja el az 

egyetemes földgázszolgáltatói tevékenységet. A képviselő-testület a települési támogatás minimum 

összegét 2500 Ft-ban állapította meg. A Főgáz Zrt-nél a minimum töltési összeg 3000 Ft, ezért 

szükséges a rendelet módosítása, amely a támogatottak számára kedvező változtatást tartalmaz. 

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

elfogadásra „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 7/2015. (IV. 24.) 

önkormányzati rendelet módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi rendeletet alkotja: 

 

3/2016. (II. 12.) képviselő-testületi rendelet 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról” szóló 7/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelet módosítását. A 

rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

VI. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Hatodik napirendi pont „a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról” 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 kötelezettségszegés esetére 

az érintett polgármester, alpolgármester, képviselő három havi tiszteletdíjának, illetményének 

megvonását határozta meg. „A munka törvénykönyvéről” szóló 2012. évi I. törvény 56. § (2) 

második mondata szerint „a vagyoni hátrányt megállapító jogkövetkezmény összességében nem 

haladhatja meg a munkavállaló – a jogkövetkezmény megállapításakor irányadó – egyhavi alapbére 

összegét.” A polgármester vonatkozásában tehát a kötelezettségszegés esetére legfeljebb egyhavi 

illetmény megvonást lehet meghatározni. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait a 

rendelet módosításához. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra „a képviselő-testület és szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról” szóló 12/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 

módosítását. 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 rendeletet alkotja: 

 

4/2016. (II. 12.) képviselő-testületi rendelet 

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

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

rendelet módosítását. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

VII. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Hetedik napirendi pont a Perkátai Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása. 

Kérdezem Alpolgármester Kisasszonyt, hogy kívánja-e kiegészíteni az írásban kiküldött anyagot. 

 

Bogó Anikó képviselő 

A törvényi előírások miatt történik az alapító okirat módosítása, illetve pontosítások is vannak 

benne. A kormányzati funkció számok jelennek meg az eddigi szakfeladatok helyett, illetve a 

gyermeklétszám változna hozzáigazítva a férőhelyekhez. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

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

Perkátai Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítását. 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: 

 

16/2016. (II. 11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az 54/2013. (V. 30.) számú 

határozatával elfogadott Perkátai Általános Művelődési Központ Alapító Okiratát a 

határozat mellékletében foglalt tartalommal módosítja. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2016. február 11. 

 

Okirat száma: …/2016. (II. 11.) 

Módosító okirat 

 

 

A Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete által 2013. július 1. napján kiadott 

54/2013. (V. 30)  számú alapító okiratát „az államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 

8/A. § –a és a „nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése 

alapján – a következők szerint módosítom: 

 

1. Az alapító okirat 3. pontja a módosított alapító okiratban a következő alponttal egészül ki. 

3.5   A 2016. február 12-ei hatályú módosítást jóváhagyó határozat száma: 

 Perkáta Nagyközség Önkormányzata 

 Képviselőtestülete 

 …/2016. (II. 11.) számú határozata 

2. Az alapító okirat 7. „A költségvetési szerv intézményegységei” 7.1. alpontja helyébe a 

módosított alapító okiratban az alábbi szövegrész lép. 
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 7.1. Perkátai ÁMK Szivárvány Óvoda 

 2431 Perkáta, Bocskai u. 2. 

 Csoportok száma: 5 

 Az intézményegységbe felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 122 fő 

3. Az alapító okirat 9. „A költségvetési szerv jogállása” pontjában a módosított alapító 

okiratban az alábbi szövegrész elhagyásra kerül. 

 Pénzügyi-gazdálkodási feladatait – munkamegosztási megállapodás alapján – a Perkátai 

Polgármesteri Hivatal látja el. 

4. Az alapító okirat 11. „A költségvetési szerv alaptevékenysége” pont helyébe a módosított 

alapító okiratban az alábbi szövegrész lép. 

 Alaptevékenység TEÁOR’08:  8510’08 Iskolai előkészítő oktatás 

 Szakágazati besorolás:  851020 Óvodai nevelés 

11.I. Kormányzati funkció szerinti tevékenységei: 

 Megnevezés Kormányzati 

funkció 

11.1.1. Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex 

támogatása 

091110 

11.1.2. Óvodai nevelés, ellátás 091110 

11.1.3. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Sajátos nevelési igényű gyermek: az a különleges bánásmódot 

igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye 

alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos (F80), kevert specifikus zavarral küzd (F83). 

091120 

11.1.4. Nemzeti ünnepek programjai 016080 

11.1.5. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 016080 

11.1.6. Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 086090 

11.1.7. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 082092 

11.1.8. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042 

11.1.9. Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 082043 

11.1.10. Könyvtári szolgáltatások 082044 

11.1.11. Óvodai intézményi étkeztetés 096010 
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Záró rendelkezés 

 

Jelen módosító okiratot 2016. február 12. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Perkáta, 2016. február 11. 

P.H. 

aláírás  

 

Somogyi Balázs polgármester 

Javaslom elfogadásra a Perkátai Általános Művelődési Központ egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okiratát. 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: 

 

17/2016. (II. 11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Perkátai Általános 

Művelődési Központ 16/2016. (II. 11.) képviselő-testületi határozattal módosított, 

egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jelen határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja.  

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2016. február 11. 

 

Okirat száma: …/2016. (II. 11.) 

 

Alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a(z) Perkátai Általános Művelődési 

Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

 

1. A költségvetési szerv neve:  Perkátai Általános Művelődési Központ  

 

2. A költségvetési szerv székhelye:   2431 Perkáta, Dózsa Gy. u. 15. 

 

2.1. A költségvetési szerv telephelye: 2431 Perkáta, Bocskai u. 2.  

       

         

2.2. Az ÁMK Magyar Államkincstárnál  

vezetett törzskönyvi száma: 365150 

 

2.3.  OM azonosító száma:  202040   

 

2.4. Számlavezető pénzintézete: Raiffeisen Bank Zrt.   

 

2.5. Pénzintézeti számlaszáma: 12024009-01116659-00100006 
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2.6. Adóigazgatási száma: 15365154-2-07 

 

3. Létrehozásáról rendelkező határozat száma: Perkáta Nagyközség Önkormányzata 

Képviselőtestülete 

       39/1999. (VI.29.) számú határozata 

 

3.1. Az Alapító Okirat I. sz. módosítását jóváhagyó határozat száma: 

      Perkáta Nagyközség Önkormányzata   

      Képviselőtestülete 

      19/2009. (III.25.) számú határozata 

 

3.2. A 2011. augusztus 31-i hatályú módosítást jóváhagyó határozatok száma: 

      Perkáta Nagyközség Önkormányzata   

      Képviselőtestülete 

57/2011. (V. 30.) számú határozata és 85/2011. (VIII. 

15.) számú határozata. 

 

 3.3. A 2013. január 1-jei hatályú módosítást jóváhagyó határozat száma: 

        Perkáta Nagyközség Önkormányzata 

        Képviselőtestülete  

         2/2013. (I. 9.) számú határozata 

  

 3.4. A 2013. július 1-jei hatályú módosítást jóváhagyó határozat száma: 

        Perkáta Nagyközség Önkormányzata 

        Képviselőtestülete  

         54/2013. (V. 30.) számú határozata 

 

 3.5. A 2016. február 12-ei hatályú módosítást jóváhagyó határozat száma: 

      Perkáta Nagyközség Önkormányzata 

      Képviselőtestülete 

      …/2016. (II. 11.) számú határozata 

 

4. A költségvetési szerv alapító, fenntartó szerve, székhelye:    
   

4.1. A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott alapító szerve:  

       Perkáta Nagyközség Önkormányzata  

       Képviselőtestülete 

  székhelye: 2431 Perkáta, Szabadság tér 1. 

4.2. Közös fenntartója 2013. június 30-ig: 

  Perkáta – Nagykarácsony - Aba Köznevelési 

Intézményi Társulás 

       székhelye: 2431 Perkáta, Szabadság tér 1. 

Az ÁMK közös fenntartásával kapcsolatos feladat- és 

hatáskörök gyakorlását Perkáta Nagyközség 

Önkormányzata Képviselőtestülete látja el. 

 4.3. Fenntartója 2013. július 1-től:  Perkáta Nagyközség Önkormányzata  

       Képviselőtestülete 

  székhelye: 2431 Perkáta, Szabadság tér 1. 

 

5. A költségvetési szerv irányító szerve:  Perkáta Nagyközség Önkormányzata   

      Képviselőtestülete 
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        székhelye: 2431 Perkáta, Szabadság tér 1. 

 

6. A költségvetési szerv típusa:  Többcélú köznevelési intézmény: 

        Általános Művelődési Központ 

 

7. A költségvetési szerv intézményegységei:  

 

7.1. Perkátai ÁMK Szivárvány Óvoda 
 2431 Perkáta, Bocskai u. 2.  

  

 Csoportok száma: 5  

  

 Az intézményegységbe felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 122 fő 

 

7.2. Perkátai ÁMK József Attila Nagyközségi Könyvtár és Művelődési Ház 
2431 Perkáta, Dózsa Gy. u. 15. sz.  

 

  

8. A költségvetési szerv működési területe:  Perkáta Nagyközség közigazgatási területe. 

 

9. A költségvetési szerv jogállása: Önálló jogi személy. Önállóan működő, az 

előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság 

tekintetében teljes jogkörű, önálló 

 bankszámlával rendelkező helyi önkormányzati 

költségvetési szerv. 

  

10. A jogszabály által meghatározott közfeladata: „a nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi 

CXC. törvény rendelkezései szerinti óvodai 

nevelési feladatok ellátása.  

 

  Ellátja továbbá Perkáta közigazgatási területén a 

könyvtári szolgáltatási és közművelődési 

feladatokat.  

 

11. A költségvetési szerv alaptevékenysége:     

   

 Alaptevékenységi TEÁOR’08:  8510’08 Iskolai előkészítő oktatás 

  

Szakágazati besorolás:  851020 Óvodai nevelés 

     

11.1. Kormányzati funkció szerinti tevékenységei: 

 Megnevezés Kormányzati 
funkció 

11.1.1. Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex 
támogatása 

091110 

11.1.2. Óvodai nevelés, ellátás 091110 

11.1.3. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Sajátos nevelési igényű gyermek: az a különleges bánásmódot 
igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye 
alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 

091120 
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beszédfogyatékos (F80), kevert specifikus zavarral küzd (F83). 

11.1.4. Nemzeti ünnepek programjai 016080 

11.1.5. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 016080 

11.1.6. Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 086090 

11.1.7. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 082092 

11.1.8. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042 

11.1.9. Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 082043 

11.1.10. Könyvtári szolgáltatások 082044 

11.1.11. Óvodai intézményi étkeztetés 096010 

 

12. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 

 

A Perkátai Általános Művelődési Központ igazgatója, akit nyilvános pályázat alapján 5 évi 

meghatározott időtartamra Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete bíz meg, s 

gyakorolja tekintetében – a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvényben foglalt rendelkezések szerint – a munkáltatói jogokat. 

 

Az Általános Művelődési Központ igazgatója egyidejűleg intézményegység vezetői 

feladatokat is ellát.  

 

Az egyéb munkáltatói jogkört Perkáta Nagyközség Önkormányzat Polgármestere gyakorolja.  

 

 Az Általános Művelődési Központot az igazgató képviseli. 

 

13. A költségvetési szerv foglalkoztatottjai:  Közalkalmazottak, akiknek jogviszonyára a 

„közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. 

tv. rendelkezéseiben foglaltak az irányadók. 

 

  A megbízási jogviszony keretében foglalkoztatottak 

jogviszonyára a Ptk. rendelkezései az irányadóak.  

  

14. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: melyre nézve az Általános 

Művelődési Központot térítésmentes használati jog illeti meg.  

 

14.1. A perkátai 667/2 hrsz-ú, perkátai 667/3 hrsz-ú és perkátai 1122/1 hrsz-ú 2431 Perkáta, 

Bocskai u. 2. sz. alatti ingatlanok, melyben a Szivárvány Óvoda intézményegység nyert 

elhelyezést.  

 

14.2. A perkátai 1104 hrsz-ú 2431 Perkáta, Dózsa Gy. u. 15. sz. alatti ingatlan, melyben a 

József Attila Nagyközségi Könyvtár és Művelődési Ház működik. 

 

14.3. A perkátai 180 hrsz-ú 2431 Perkáta, Szabadság tér 11. sz. alatti ingatlan, melyben a 

Faluház működik. 

 

14.4. A 14.1. – 14.3. pont szerinti ingatlanok, a bennük levő valamennyi berendezés, 

felszerelés, ingóságok Perkáta Nagyközség Önkormányzata tulajdonában áll, melyekre 

nézve a költségvetési szervet térítésmentes használati jog illeti meg.  
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15. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: 

 

Az ingóvagyont az Általános Művelődési Központ leltára tartalmazza.  

 

 Az Általános Művelődési Központ a 14. pont szerint rendelkezésére bocsátott vagyontárgyakat 

a köznevelési feladatok, továbbá közművelődési feladatok ellátásához szabadon használhatja, 

de nem idegenítheti el és nem terhelheti meg azokat. 

 

 Az Általános Művelődési Központ a rendelkezésére álló oktatói és nem oktatói célú 

helyiségeket – egy oktatási évnél nem hosszabb – határozott időre bérbe adhatja, amennyiben 

ez nem akadályozza az alaptevékenység végzését. 

 

16.  A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem folytat. 

 

Záró rendelkezés 

 

Jelen alapító okiratot 2016. február 12. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési 

szerv 2013. május 31. napján kelt, 54/2013. (V. 30.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Perkáta, 2016. február 11. 

P.H. 

aláírás 

 

VIII. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Nyolcadik napirendi pont Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének 

elfogadása. A tervben három építési kivitelezés szerepel. A kastély oldalszárny felújítására már 

nyertünk pályázatot. Terveink között szerepel az óvoda, illetve az orvosi rendelő bővítése. 

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

közbeszerzési tervet. 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: 

 

18/2016. (II. 11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi közbeszerzési 

tervet az alábbiak szerint fogadja el. 

 

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖZBESZERZÉSI 

TERVE 
 

A közbeszerzés tárgya 

Tervezett 

eljárástíp

us 

Az eljárás 

megindításának 

tervezett 

időpontja 

Az eljárás 

becsült nettó 

értéke 

I. Építési 

kivitelezés 

Kastély 

oldalszárny 

felújítása 

 2016 25 000 000 Ft 
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II. Építési 

kivitelezés 

Óvoda bővítése   2016.  103 000 000 Ft 

III. Építési 

kivitelezés 

Orvosi rendelő 

bővítése 

 2016.    40 000 000 Ft 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2016. február 11. 

 

IX. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Kilencedik napirendi pont a bejelentések. A Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület mintájára a francia 

kapcsolatra vonatkozóan egy egyesület jönne létre. A képviselő-testület hozzájárulását szeretném 

kérni, hogy az önkormányzat a Perkátai Természetvédő Egyesülethez hasonlóan a létrejövő 

Perkáta-Saint-Maximin Baráti Egyesület tagja legyen. Nem hivatalosan Vátkainé Boda Ildikó végzi 

a testvértelepülésekkel való konzultációt. Két testvértelepülési kapcsolatban családi partnerként is 

részt vesz. Javaslom, hogy ő képviselje az önkormányzatot az egyesületben. A képviselő-testület 

hozzájárulása is szükséges a Perkáta településnév egyesület általi használatához. Kérem a 

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

legyen tagja az egyesületnek és az önkormányzat képviseletében Vátkainé Boda Ildikó járjon el. 

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: 

 

19/2016. (II. 11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

létrejövő Perkáta - Saint-Maximin Baráti Egyesület tagja kíván lenni. A képviselő-

testület Vátkainé Boda Ildikó képviselőt választja meg az önkormányzat egyesületben 

történő képviseletére. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2016. február 11. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Kérem a képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a Perkáta településnév egyesület általi 

használatához. 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: 

 

20/2016. (II. 11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi a Perkáta - Saint- 

Maximin Baráti Egyesület részére az Egyesület nevében a Perkáta településnév 

használatát. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2016. február 11. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy van-e egyéb kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, a 

testületi ülést bezárom. 
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Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester a testületi ülést 17:35 

perckor bezárta. 

 

 

 

Somogyi Balázs              Dr. Lakos László 

    polgármester                              jegyző 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

 

    Vátkainé Boda Ildikó                      Ujfalusi Pál 

                képviselő                                              képviselő  


