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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: A 2016. március 23-án 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli 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. Jegyzőkönyv hitelesítőknek felkérem Vátkainé Boda Ildikó és Kovács Ferenc 

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 napirendet. A Pénzügyi 

Bizottság tárgyalta a képviselő-testületi ülés második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, 

nyolcadik, kilencedik, tizenegyedik, tizenkettedik, tizenharmadik és a tizennegyedik 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 polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről.  

2016. február 11-én 16 magánszemély és Perkáta Nagyközség Önkormányzata megalapította a 

Perkáta – Saint-Maximin Baráti Egyesületet, amely Perkáta és francia testvérvárosa, Saint-Maximin 

idén már 25 éves hivatalos kapcsolatát kívánja segíteni. A tagok kimondták a megalakulást, 

elfogadták az Alapszabályt, meghatározták a székhelyet, elfogadták a legfontosabb célokat, illetve 

megválasztották a tisztségviselőket. Az új egyesület elnökének Ébl Istvánt, a francia kapcsolat 

egyik alapító tagját, Saint-Maximin Város díszpolgárát választotta meg a tagság, alelnökének 

Csobánczi Mihálynét, míg titkárának a képviselő-testület testvértelepülési kapcsolatokért felelős 

tagját, Vátkainé Boda Ildikót. Az egyesület tiszteletbeli elnökének felkéri Serge Macudzinskit, 

Perkáta díszpolgárát, Saint-Maximin Város polgármesterét. Első lépésként az egyesület támogatni 

kívánja a húsvéti Saint-Maximin-i gyermeklabdarúgó tornát, illetve az induló perkátai iskolai 

csapatot, illetve csatlakozni kíván a szeptemberi, 25 éves testvérvárosi kapcsolati ünnepség 

szervezőihez. 

Településünk számára nagy öröm volt, mikor 2016. február 17-én értesültünk róla, hogy a „Kincses 

Kultúróvoda 2016” címet elnyerte a Perkátai ÁMK Szivárvány Óvodája. 76 óvoda nyújtott be 

pályázatot, a bizottság 12 intézménynek adományozta ezt a címet. Az emléktábla átadására az 

Emberi Erőforrások Minisztériumában került sor 2016. február 17-én, melyet dr. Hoppál Péter 

kultúráért felelős államtitkártól és Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkártól vehettem 

át. Intézményünk 1.250.000 Ft-os támogatásban is részesült. A „Kincses Kultúróvoda 2016” cím 

célja az óvodai és a kulturális intézményrendszer együttműködésének erősítése, illetve a két terület 

értékeinek elismerése. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma fontosnak tartja, hogy az óvodai és a 
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kulturális területen meglévő értékeket elismerje és az óvodai és kulturális intézményrendszer 

együttműködését erősítse. 

2016. február 18-án ünnepelte 90. születésnapját Siba Györgyné, született Jóföldi Ilona Erzsébet. 

Ebből az alkalomból Perkáta Nagyközség Önkormányzata nevében köszöntöttük Bözsi nénit, amely 

ünnepségen a jelenlegi, Zrínyi Miklós utcai lakóhelyén ott volt fia és két unokája is. Bözsi néni a 

régi emlékekről, a bárányjárási mázsaházról, a háborúról megemlítette emlékeit. 

2016. február 23-án Civil Fórum keretén belül egyeztetett Perkáta Nagyközség Önkormányzata és a 

Perkátai Általános Művelődési Központ a községen belül működő civil egyesületekkel. 

2016. február 26-án került átadásra a Mavir Zrt. perkátai állomása. A Martonvásár- Paks távvezeték 

nyomvonala mellett, Perkátán egy 400/120kV-os alállomás létesítése történt meg, 7 milliárd 

forintból. Csomai Kamilla vezérigazgató összefoglalta a beruházás jelentőségét, a projekt 

megvalósításában részt vevő szakembereket emlékérmével jutalmazta meg. A program keretében az 

érdeklődőknek lehetőségük volt az állomást megtekinteni. Az  átadón részt vett dr. Dorkota Lajos a 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke és dr. Galambos Dénes országgyűlési 

képviselő. 

2016. február 26-án újabb közgyűlést tartott a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület, amelyen 

többek között az alapszabályi módosításhoz szükséges döntéseket hoztuk meg, illetve elnökségi 

tagokat választottunk. 

2016. március 3-án megnyílt a március 6-ig tartó Utazás Kiállítás 2016 a budapesti Hungexpo 

területén. A Magyar Kormány nevében Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter vett részt a 

délelőtti megnyitón, a külföldi szakmai vendégek részéről pedig Csang Li Csung, a Kínai 

Turisztikai Hivatal főosztályvezetője, illetve Pecly Moreira, Brazília budapesti nagykövete mondott 

beszédet. Jómagam önkormányzatunk tagságával is bíró Gárdony és Térsége Turisztikai Egyesület 

szakmai meghívójával jutottam el a rendezvényre, ahol 14 órától az Utazás Kiállítás szakmai 

rendezvényeként a Kína – Közép-Kelet-Európa partnerségében megvalósuló 2nd China Tourism 

Information Day Conference rendezvényen vettem részt, amelyet Ruszinkó Ádám, a 

Nemzetgazdasági Minisztérium turisztikáért felelős helyettes államtitkára nyitott meg. 

2016. március 8-án a Nőnap alkalmából több mint száz női közalkalmazottat, köztisztviselőt és 

közfoglalkoztatottat köszöntöttünk a Polgármesteri Hivatalban, az Egészségházban, a fogorvosi 

rendelőben, az általános iskolában, az óvodában, a művelődési házban, a Perkátai Szociális 

Központban és a Faluüzemeltetés telephelyein. 

2016. március 12-én Budapesten Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke 

kezdeményezésére a budapesti Millenárisra került meghívásra annak a több, mint 900 

önkormányzatnak a vezetője, amelyek elutasító nyilatkozatot fogadtak el a kötelező betelepítési 

kvóta kapcsán. A konferenciát a meghívó Szita Károly kaposvári polgármester moderálta és többek 

között felszólalt Pintér Sándor belügyminiszter, Tarlós István, Budapest főpolgármestere, Papp 

László debreceni polgármester és déli határunkon levő Mórahalom polgármestere, Nógrádi Zoltán. 

A térségünkből jelen volt Gombos István, Dunaújváros alpolgármestere, Csányi Kálmán 

pusztaszabolcsi és Jobb Gyula kulcsi polgármester is velem egyetemben. A jelen levő 

településvezetők az önkormányzati képviselő-testületi döntéshez hasonló közös nyilatkozatot 

fogadtak el. 

2016. március 15-én tartotta az 1848. március 15-ös eseményekre való megemlékezését Perkáta 

Nagyközség Önkormányzata. A rendezvényre a Faluházban került sor, melyet alkalomhoz illően 

feldíszítettek a Hunyadi Mátyás Általános Iskola diákjai. A délutánt Szilasy László képviselő 

nyitotta meg ünnepi beszédével, melyben az 1848/49-ben történtek fontosságára hívta fel a 

figyelmet. Ezt követően az általános iskola negyedik osztályos, énekkaros és néptáncos tanulóinak 

ünnephez méltó, megható műsorát tekinthették meg a jelenlévők. Ezúton is köszönet illeti a 

felkészítő pedagógusokat: Gergelyné Németh Tímeát, Gyöngyösi Editet, Kovács Tinát, László 

Andreát, Murányi Józsefet, Orbán Zsoltot és Szabó Edinát. A Faluházbeli program után fáklyás 

felvonulás keretében érkeztek meg a részt vevők, a Kossuth szobornál tartott, hagyományos 

koszorúzásra. A koszorúzás során Perkáta Nagyközség Önkormányzata, a Hunyadi Mátyás 

Általános Iskola, a Perkátai Általános Művelődési Központ, a Szivárvány Óvoda, és a Perkátai 

Szociális Központ vezetői, dolgozói, valamint a civil egyesületek képviselői helyeztek el koszorút a 

szobor előtt. A koszorúzás alatt a Bazsalygó Népdalkör tagjai énekeltek katonadalokat.  
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2016. március 11-én délelőtt Perkáta Nagyközség Önkormányzata és a Perkátai Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat delegációi megkoszorúzták a Szabadság téren álló Petőfi-szobrot. 

Januárban a testvértelepülésünkön, Saint-Maximin-ban megrendezett Polgármesteri Újévi Köszöntő 

ünnepségen meghívást kapott Perkáta a húsvéti, 2016. március 26-28-a közötti gyermeklabdarúgó 

tornára. Emiatt tegnap újabb szülői értekezletet hívott össze Szilasy László igazgató Úr egybekötve 

az utazó küldöttség szereléseinek bemutatásával. A szülőkön és az utazó gyermekeken kívül részt 

vett az értekezleten Ébl István, Saint-Maximin díszpolgára, a Perkáta – Saint-Maximin Baráti 

Egyesület elnöke, Vátkainé Boda Ildikó önkormányzati képviselő, az egyesület titkára, a 

gyermekeket kísérő két pedagógus, Szombat Katalin és Szellák Sándor, Szilasy László igazgató Úr 

önkormányzati képviselői pozíciója miatt is és jómagam. A megbeszélésen tájékoztattuk a 

gyermekeket és a szülőket az utazás kérdéseiről, a kint tartózkodás feltételeiről és a programról, 

illetve válaszoltunk a kérdésekre. Szilasy László igazgató Úr hangsúlyozta, hogy a gyermekek 

településünket, Perkátát is képviselik, így a sportverseny és a kulturális programok mellett 

viselkedésük, hozzáállásuk is rendkívül fontos. Ébl István, a Perkáta – Saint-Maximin Baráti 

Egyesület elnöke az iskolai csapatnak átadta az egyesület közel 130.000 forint értékű ajándékát, a 

Perkáta település színeit tartalmazó piros-kék színű mezgarnitúrát. Elnök Úr röviden ismertette 

Perkáta és Saint-Maximin barátságának történetét, amely közel 3 és fél évtizede szintén egy 

perkátai végzős általános iskolás, Ébl Andrea franciaországi utazásával kezdődött. Az ott levő 

önkormányzati képviselők a további szereléseket is átadták, a fehér színű váltó mezgarnitúrát az 

iskolának, illetve egy-egy Perkáta feliratú melegítőt az utazó csoport tagjainak. Perkáta Nagyközség 

Önkormányzata közel 890 ezer forintot fordított az utazásra, ebből közel 520 ezer forintért 

repülőjegyeket, 24 ezer forintért az utazó csoportnak biztosítást, 246 ezer forintért mezgarnitúrát és 

melegítőket vásárolt, míg közel 100 ezer forintot a reptéri szállítás költségei tesznek ki. Emellett 

közel 400 ezer forintos (a nagy poggyász díja oda-vissza út vonatkozásban közel 12 ezer forint) 

megtakarítást eredményez az önkormányzat felé az a felajánlás, hogy a Perkátáért Közalapítvány 

buszával Szilasy László igazgató/önkormányzati képviselővel kivisszük a gyermekek és a kísérő 

pedagógusok poggyászát. 

2016. március 19-én az idén tizenegyedik alkalommal szervezte meg a perkátai Pénzügyőr 

Egyesület Vadásztársaság a már hagyományos, hulladékgyűjtő akcióját. A nap folyamán 

megtisztították többek közt a Csiró bejáróját, a Jóföldi-erdőt, valamint a Faluhelyet is. A munka 

során közel 16 m
3
 hulladékot gyűjtöttek össze és szállítattak el a szervezők. Siba Ákos, a program 

koordinátora elmondta, hogy az egyesület számára kiemelten fontos a tiszta, szemétmentes 

környezet, ezért szervezik meg évről évre újra ezt a programjukat. 

2016. március 22-én temették el Budapesten, a rákoskeresztúri Új Köztemetőben Csillag Ilona 

Jozefa nővért, aki 1995-ben Perkátáért kitüntetést kapott Perkáta Nagyközség Önkormányzatától. A 

délután 1 órai szertartáson számos rendtársa és közel 20 perkátai hívő is részt vett. Mivel nem volt 

írásos rendelkezése arról Jozefa nővérnek, hogy temetése Perkátán legyen, így az Új Köztemető 

154-es parcellájába temették el Irgalmas rendi társai közé. Perkáta Nagyközség Önkormányzata és a 

Perkátai Régiséggyűjtő Egylet koszorúit jómagam helyeztem el a ravatalnál. A Perkátai Római 

Katolikus Plébánia Egyházközsége is több fővel vett részt a temetésen, tagjaik Pámer Ottó plébános 

vezetésével a Perkátáért Közalapítvány kisbuszával utaztak. Rajtuk kívül jó néhány perkátai vagy 

perkátai származású tisztelője vett részt Jozefa nővér temetésén, akiért Perkátán a hétfő délutáni 

szentmisét ajánlották fel. A következő időszak eseményei. 2016. március 25-30. között Saint-

Maximinban Húsvéti Labdarúgó Tornán fog részt venni tizenöt perkátai gyermek. Kérem a 

képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.  

 

Szilasy László képviselő 

Javaslom, hogy Jozefa nővér emlékére egy perces néma csenddel adózzon a képviselő-testület. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a polgármesteri beszámolót. Aki ezzel 

egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

23/2016. (III. 23.) 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. március 23. 

 

II. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Második napirendi pont „a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról” szóló 

18/2015. (VIII. 4.) önkormányzati rendelet módosítása. A Nemzeti Hulladékgazdálkodási 

Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 2016. április 1-jén kezdi meg működését, ettől az időponttól látja 

el az állami hulladékgazdálkodási közfeladatokat. Ezért szükségessé vált az önkormányzati 

rendeletben a díjfizetésre vonatkozó rendelkezések módosítása, mert a jövőben nem a 

közszolgáltató, hanem a koordináló szervezet fogja beszedni a díjakat. Kérem a képviselő-testület 

tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs hozzászólás, javaslom elfogadásra „a települési 

szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról” szóló 18/2015. (VIII. 4.) 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: 

 

5/2016. (III. 24.) képviselő-testületi rendelet 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a települési szilárd 

hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról” szóló 18/2015. (VIII. 4.) önkormányzati 

rendelet módosítását. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

III. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Harmadik napirendi pont az állattartásról szóló rendelettervezet megtárgyalása. Ez a napirendi pont 

és a következő két napirendi pont is jogszabályváltozás miatt került a képviselő-testület elé. 
 

Dr. Lakos László jegyző 

Jogharmonizációs okból van szükség a rendeletek módosítására. Néhány évvel ezelőtt a 

szabálysértési eljárás önkormányzati hatáskörből átkerült a kormányhivatal hatáskörébe. Egy 

miniszteri és egy alkotmánybírósági állásfoglalás alapján az önkormányzatnak a továbbiakban nincs 

lehetősége arra, hogy szabálysértési eljárást folytasson le, illetve a rendeletében ilyen szankciót 

alkalmazzon. Helyette közigazgatási bírság bevezetésére van lehetőség, amely „a közigazgatási 

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól” szóló 2004. évi CXL. törvényen alapul. 

Ennek az átvezetése történt meg az előterjesztett rendeletekben azzal a változtatással, hogy az 

állattartásról szóló rendeletben nem került be ilyen szankció, mivel a központi jogszabályok a 

szankciókat tartalmazzák. Így az önkormányzat mozgástere ebben a témakörben megszűnt, de a 

közterület használat rendjéről és a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló rendeletekben a 

szabálysértési bírságok helyett a közigazgatási bírságok bevezetésre kerültek. 
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Somogyi Balázs polgármester 

Köszönöm a kiegészítést. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs 

hozzászólás, javaslom elfogadásra az állattartásról 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: 

 

6/2016. (III. 24.) képviselő-testületi rendelet 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta az állattartásról szóló 

rendeletet. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

IV. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Negyedik napirendi pont a közterület használat rendjéről szóló rendelettervezet megtárgyalása. 

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

elfogadásra a közterület használat rendjéről 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: 

 

7/2016. (III. 24.) képviselő-testületi rendelet 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a közterület használat 

rendjéről szóló rendeletet. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Javaslom elfogadásra a közterület használat rendjéről szóló rendelet 1. számú függelékét. A Fejér 

Megyei Kormányhivatal felhívta a figyelmünket, hogy a rendelet mellékletét képező függeléket 

külön határozatban kell elfogadnia a képviselő-testületnek. A hatodik és a hetedik napirendi 

pontban szereplő rendeletek függelékével kapcsolatos döntéshozatalra is emiatt van szükség. Kérem 

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

határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

az alábbi határozatot hozza: 

 

24/2016. (III. 23.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a közterület használat 

rendjéről szóló rendelettervezet 1. számú függelékét az alábbiak szerint fogadja el. 

 

1. számú függelék 

 

Közterület-használati díj összege 

 

Időszak 1 m
2
 2 m

2
 3 m

2
 4 m

2
 5 m

2
 6 m

2
 7 m

2
 8 m

2
 9 m

2
 10 m

2
 

Egy 

napra 

1000 1000 1000 1000 1000 1200 1400 1600 1800 2000 

Egy 

hétre 

4000 4000 4000 4000 4000 4200 4900 5600 6300 7000 

Egy 

hónapra 

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.500 12.500 913.500 15.000 

Fél   

évre 

15.000 15.000 15.000 18.000 22.500 27.000 31.500 36.000 40.500 45.000 
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Egy 

évre 

20.000 20.000 20.000 21.600 27.000 32.400 37.800 43.200 48.600 54.000 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2016. március 23. 

 

V. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Ötödik napirendi pont a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló rendelettervezet 

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

hozzászólás, javaslom elfogadásra a köztisztaságról és környezetvédelemről 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: 

 

8/2016. (III. 24.) képviselő-testületi rendelet 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a köztisztaságról és 

környezetvédelemről szóló rendeletet. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

VI. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Hatodik napirendi pont „a házasságkötés és egyéb családi események díjtételeiről” szóló 32/2015. 

(XII. 18.) önkormányzati rendelet 1. számú függelékének elfogadása. Kérem a képviselő-testület 

tagjainak a hozzászólásait.  

 

Somogyi Balázs polgármester 

Amennyiben nincs hozzászólás, javaslom elfogadásra „a házasságkötés és egyéb családi események 

díjtételeiről” szóló 32/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 1. számú függelékét. 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: 

 

25/2016. (III. 23.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete „a házasságkötés és egyéb 

családi események díjtételeiről” szóló 32/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 1. 

számú függelékét az alábbiak szerint fogadja el. 

 

1. számú függelék 

 

IGÉNYBE VEHETŐ TÖBBLETSZOLGÁLTATÁSOK, AZOK DÍJAI, ÉS 

BEFIZETÉSÉNEK SZABÁLYAI 

 

1.) Házasságkötések rendezési díjai 

 

a) Rendezési díj hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben:  7 000,- Ft 

b) Rendezési díj hivatali munkaidőben, hivatali helyiségen kívül:           15 000,- Ft 

c) A többletszolgáltatások külön díjai az alábbiak: 

 

ca) kulturális közreműködők díja személyenként:   2 250,- Ft 

   cb) gyertyagyújtás:       1 000,- Ft 

   cc) homokszórás:              0,- Ft 
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   cd) szülőköszöntés:              0,- Ft 

   ce) pezsgős köszöntés:             0,- Ft 

 

         2.) Névadás rendezési díjai: 

Rendezési díj hivatali munkaidőn kívül:                 5.000,- Ft 

 

3.) Házassági évforduló rendezési díjai: 

 

Rendezési díj hivatali munkaidőn kívül:                6.000,- Ft 

 

4.) Anyakönyvvezető díja: 

 

a) anyakönyvvezető díja hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben tartandó 

eseményeken való közreműködésért:    5 000,- Ft 

b) anyakönyvvezető díja hivatali munkaidőn kívül, külső helyszínen tartandó 

eseményeken való közreműködésért.             10 000,- Ft 

 

A pezsgőt, a köszöntő virágot és a homokszóráshoz szükséges kellékeket a 

szolgáltatást igénybe vevők biztosítják. 

A szolgáltatási díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák. A díjat a Perkátai Polgármesteri Hivatal 

házi pénztárában a rendezvény előtt legalább 8 munkanappal kell befizetni, a 

befizetést igazoló bizonylatot az anyakönyvvezető a házasságkötést megelőző eljárás 

jegyzőkönyvéhez tűzi. A térítési díj ellenében végzett szolgáltatásokat és azok 

díjtételeit a Perkátai Polgármesteri Hivatal és a szolgáltatást igénybe vevő között 

számlán kell rögzíteni. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2016. március 23. 

 

VII. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Hetedik napirendi pont „az egészségügyi alapellátás körzeteiről” szóló 34/2015. (XII. 18.) 

önkormányzati rendelet 1. számú függelékének elfogadása. Kérem a képviselő-testület tagjainak a 

hozzászólásait.  

 

Dr. Lakos László jegyző 

A függelék elfogadása azért is szükséges, mert kiegészítettük egy új címmel, a Szőlőheggyel, ami 

eddig nem szerepelt a felsorolásban, de időközben lakott hely lett. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra „az egészségügyi alapellátás 

körzeteiről” szóló 34/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 1. számú függelékét. Aki ezzel 

egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

26/2016. (III. 23.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete „az egészségügyi alapellátás 

körzeteiről” szóló 34/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 1. számú függelékét az 

alábbiak szerint fogadja el. 

 

1. számú függelék 

 

Háziorvosi körzetek utcajegyzéke 

 

1. számú háziorvosi körzet 

Ady Endre utca     József Attila utca 

Akácfa utca      Kisbács utca 

Alkotmány utca     Mátyás király utca 

Arany János utca     Park utca 

Barátság utca     Rózsa utca 

Baross Gábor utca     Sport utca 

Batthyány Lajos utca    Szabadság tér 

Bárányjárás puszta     Szent-Györgyi Albert utca 

Bem József utca     Szőlőhegy 

Damjanich János utca    Táncsics Mihály utca 

Dózsa György utca 17-53 és 10-40   Vörösmarty Mihály utca 

Dr. Baráth Károly utca    Zrínyi Miklós utca 

Fehérvári utca 

Forrástanyák 

 

     

2. számú háziorvosi körzet 

Andrássy utca    Május 1. utca   

Adonyi út      Peking utca   

Attila utca      Petőfi Sándor utca  

Árpád utca      Puskás Ferenc utca 

Babits Mihály utca    Radnóti Miklós utca 

Bajcsy-Zsilinszky Endre utca   Rákóczi Ferenc utca   

Bartók Béla utca     Rózsa köz    

Bocskai István utca     Saint-Maximin utca   

Deák Ferenc utca     Szent István utca   

Dózsa György utca 1-15.    Széchenyi István utca   

Jókai Mór utca     Templom utca 

Kodály Zoltán utca     Virág köz    

Kossuth Lajos utca     Zöldfa utca    

Liszt Ferenc utca      

Mária utca 

Március 15. utca 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2016. március 23. 
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VIII. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Nyolcadik napirendi pont folyószámlahitel igénybevételére vonatkozó határozat módosításával 

kapcsolatos döntéshozatal.  

 

Dr. Lakos László jegyző 

A folyószámlahitel kerettel kapcsolatos határozatunknál szintén a Fejér Megyei Kormányhivatal 

hívta fel a figyelmünket arra, hogy a fedezetként felajánlott költségvetési bevételek nem teljes 

mértékben ajánlhatók fel fedezetként a folyószámlahitelnél. Úgy gondoltuk, hogy a 7 000 000 Ft-os 

hitelkeretre nem a teljes bevételünket ajánljuk fel, hanem 7 000 000 Ft-ig terjedő összegig, de ezt 

konkretizálni kell a határozatban. „Magyarország gazdasági stabilitásáról” szóló 2011. évi CXCIV. 

törvény rendelkezései szerint a saját bevételeinket lehet fedezetként felajánlani 50 %-os mértékig. 

Ez nem volt nevesítve a határozatban, ezért kérték a határozat pontosítását.  

 

Somogyi Balázs polgármester 

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

határozati javaslatot. A döntés meghozatalához név szerinti szavazás szükséges. Kérem Jegyző 

Urat, hogy ABC sorrendben sorolja fel a képviselő-testület tagjait.  

 

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 

Szabó Tamás. 

 

Szabó Tamás képviselő 

Igen. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Szilasy László. 

 

Szilasy László képviselő 

Igen. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Vátkainé Boda Ildikó. 

 

Vátkainé Boda Ildikó képviselő 

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

az alábbi határozatot hozza: 

 

27/2016. (III. 23.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 164/2015. (XII. 17.) számú 

képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint módosítja. 

 

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. 

 

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 saját bevételeit a mindenkor hatályos 

jogszabályok szerint meghatározott mértékben. 

 

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: 2016. március 23. 

 

IX. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Kilencedik napirendi pont Perkáta Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek, valamint 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő 

három évre várható összegének meghatározása. Kérem a képviselő-testület tagjainak a 

hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom, hogy elfogadásra a határozati javaslatot. Aki ezzel 

egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

az alábbi határozatot hozza: 

 

28/2016. (III. 23.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete „az államháztartásról” szóló 

2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ban előírt kötelezettségének eleget téve a saját 

bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 

költségvetési évet követő három évre várható összegét a következőkben határozza meg:  
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Bevételek                                                                                                              e Ft-ban 

353/2011. (XII. 

30.) Korm. rend. 

értelmében az 

önkormányzat 

saját bevételének 

minősül 

2016 2017 2018 2019 

1. a helyi adóból 

származó bevétel 
23 600 23 600 23 600 23 600 

2. az 

önkormányzati 

vagyon és az 

önkormányzatot 

megillető vagyoni 

értékű jog 

értékesítéséből és 

hasznosításából 

származó bevétel 

12 404 12 404 12 404 12 404 

3. az osztalék, a 

koncessziós díj és 

a hozambevétel 

0 0 0 0 

4. a tárgyi eszköz 

és az immateriális 

jószág, részvény, 

részesedés, vállalat 

értékesítéséből 

vagy 

privatizációból 

származó bevétel 

0 0 0 0 

5. bírság-, pótlék- 

és díjbevétel 
1 685 1 685 1 685 1 685 

6. a 

kezességvállalással 

kapcsolatos 

megtérülés 

0 0 0 0 

Saját bevételek 37 689 37 689 37 689 37 689 

 

Adósságot keletkeztető ügyletek                                                                         e Ft-ban 

Adósságot 

keletkeztető 

ügyletekből és 

kezességvállalásokból 

fennálló 

kötelezettségek 

2016 2017 2018 2019 

1. Adósságot 

keletkeztető hitel 

törlesztése 

0 0 0 0 

   

eFt-

ban 
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2. Fejlesztési hitel 

törlesztése 
0 0 0 0 

Hitel törlesztése 

ÁHT-n kívülre 
0 0 0 0 

3. Hitelek, kölcsönök 

kamata 
0 0 0 0 

Összesen 0 0 0 0 
 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2016. március 23. 

 

X. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Tízedik napirendi pont Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviseletére tag delegálása a 

következő szervezetekbe: Fejérvíz Zrt., Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanácsa, Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és 

Közszolgáltató Zrt.  Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa, Dészolg Dunamenti 

Építő és Szolgáltató Kft. A határozati javaslat arról szól, hogy a képviselő-testület polgármesterként 

engem delegál az említett szervezeteknél történő képviseletre. Kérem a képviselő-testület tagjainak 

a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a határozati javaslatot. Aki ezzel 

egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 

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

az alábbi határozatot hozza: 

 

29/2016. (III. 23.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Somogyi Balázs 

polgármestert, hogy a Fejérvíz Zrt-ben, a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában, a Közép-Duna Vidéke 

Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt-ben, az Adonyi Többcélú 

Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában, a Dészolg Dunamenti Építő és Szolgáltató 

Kft-ben képviselje Perkáta Nagyközség Önkormányzatát. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2016. március 23. 
 

XI. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Tizenegyedik napirendi pont a Győry-kastély C oldalszárnya tetőszerkezetének, homlokzatának és 

héjazatának felújításával kapcsolatos kivitelezési közbeszerzési eljárás kiírása. 2013-ban nyert 

pályázatot önkormányzatunk két állagmegóvásra. Az egyik pályázat esetében 13 000 000 Ft, a 

másik pályázat esetében 7 000 000 Ft támogatást nyertünk. A napirendben négy határozati javaslat 

meghozatala szükséges. Elsőként a közbeszerzési szabályzat elfogadása szükséges, melyet a 

közbeszerzési szakértőnk készített el, a második határozati javaslat a bíráló bizottság tagjairól, a 

harmadik határozati javaslat a közbeszerzés kiírásáról, a negyedik határozat a közbeszerzési 

szakértőnkkel kötendő megbízási szerződés elfogadásáról szól. A közbeszerzési eljárás keretében 

négy vállalkozást hívnánk meg. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben 

nincs, javaslom elfogadásra a közbeszerzési szabályzatra vonatkozó határozati javaslatot. Aki ezzel 

egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

30/2016. (III. 23.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Perkáta 

Nagyközség Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására vonatkozó előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozza:  

 

A képviselő-testület a 11/2013. (II. 6.) számú határozattal elfogadott közbeszerzési 

szabályzatot hatályon kívül helyezi. 

A képviselő-testület az ülésen elhangzottak és az előterjesztésben foglaltak alapján úgy 

dönt, hogy jóváhagyja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatályba 

lépését (2015. november 1.) követően megindított közbeszerzésekre alkalmazandó 

Közbeszerzési Szabályzatot az előterjesztés melléklete szerint. A Közbeszerzési 

Szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: folyamatos 
 

Somogyi Balázs polgármester 

Javaslom a bíráló bizottság tagjának, dr. Lakos László jegyzőt, Kovács Melinda gazdasági vezetőt, 

Vágner Elza közbeszerzési szakértők és Szabó Ágoston mérnököt. Kérem a képviselő-testület 

tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom a bíráló bizottság tagjaira vonatkozó 

határozati javaslat 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: 

 

31/2016. (III. 23.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a „Perkáta, Dózsa György út 

15. szám alatti, 1104 hrsz.-ú ingatlanon lévő Győry-kastély „C” épület 

fedélszerkezetének veszély-elhárítási és tető-felújítási munkái vállalkozási szerződés 

keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán Bíráló Bizottsági feladatokkal bízza 

meg az alábbi személyeket. 

 

Dr. Lakos Lászlót 

Perkátai Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét, 

 

Kovács Melindát 

Perkátai Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetőjét, 

 

Vágner Elza 

Közbeszerzési szakértőt, 

 

Szabó Ágoston 

mérnököt. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: folyamatos 
 

Somogyi Balázs polgármester 

Javaslom elfogadásra a közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó határozati javaslatot. Aki 

ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 
 

32/2016. (III. 23.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta „Perkáta, 

Dózsa György út 15. szám alatti, 1104 hrsz.-ú ingatlanon lévő Győry-kastély „C” épület 

fedélszerkezetének veszély-elhárítási és tető-felújítási munkái vállalkozási szerződés 

keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó javaslatot és az alábbi 

határozatot hozta:  

 

A Képviselő-testület: 

1.) Az eljárást megindító (ajánlattételi) felhívást és (ajánlatkérési) a közbeszerzési 

dokumentumokat az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

2.) Elrendeli az ajánlattételi felhívás megküldését az alábbi szervezetek részére: 

 

1.)  

Név:   Fenyő KHT Kft. 

Székhely:  2475 Kápolnásnyék, Balassa út 2. 

adószám:  11106832-2-07 

cégjegyzékszám: 07-09-002816 

ügyvezető:  Hegyi József 

e-mail:   fenyokhthegyi@t-online.hu 

 

2.) 

Név:   Gránit 2001 Kft. 

Székhely:  8096 Sukoró, Kereszt utca 35/a. 

adószám:  12639940-2-07 

cégjegyzékszám: 07-09-007865 

ügyvezető:  Kissné Németh Klára 

e-mail:   kissaniko.granit@gmail.com 

 

3.) 

Név:   MAVA-PLAN Kft. 

Székhely:  2484 Agárd, Mező utca 10/a. 

adószám:  11453859-2-07 

cégjegyzékszám:07-09-004786 

ügyvezető:  Varga Zoltán 
e-mail:   info@mavaplan.hu 

 

4.) 

Név:   E-KOVÁCS-BAU Kft 

Székhely:  2490 Pusztaszabolcs, Gépállomás utca 14. 

adószám:  22971957-2-07 

cégjegyzékszám: 07-09-019203 

ügyvezető:  Kovács Endre 

e-mail:  ekovacsbaukft@gmail.com 

 

3.) Az eljárás lefolytatásával megbízza a Dr. Vágner Elza Ügyvédi Irodát. 

 

  Felelős:  Somogyi Balázs polgármester 

Határidő:  folyamatos 
 

 

 

mailto:fenyokhthegyi@t-online.hu
mailto:kissaniko.granit@gmail.com
mailto:info@mavaplan.hu
mailto:ekovacsbaukft@gmail.com
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Somogyi Balázs polgármester 

Javaslom elfogadásra a Perkáta Nagyközség Önkormányzata és dr. Vágner Elza Ügyvédi Iroda 

között kötendő megbízási szerződést. A megbízási díj összege bruttó 381 000 Ft. Kérem a 

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

szerződést. 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: 
 

33/2016. (III. 23.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Perkáta Nagyközség 

Önkormányzata és dr. Vágner Elza Ügyvédi Iroda között kötendő, bruttó 381 000 Ft összegű 

megbízási szerződést a „Perkáta, Dózsa György út 15. szám alatti, 1104 hrsz.-ú ingatlanon 

lévő Győry-kastély „C” épület fedélszerkezetének veszély-elhárítási és tető-felújítási munkái 

vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítására vonatkozóan. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2016. március 23. 

 

XII. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Tizenkettedik napirendi pont Perkáta Nagyközség Önkormányzata és a Dunaújvárosi Vízi Társulat 

között kötendő üzemeltetési szerződés elfogadása. A szerződés tárgya a társulat működésének és a 

közfoglalkoztatási programok önerejének biztosítása az önkormányzat tulajdonában lévő művek 

üzemeltetése, karbantartása, azaz a közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátása céljából. A 

szerződésben az önkormányzat vállalja, hogy a társulat működésére és feladatellátására 496 000 Ft 

önkormányzati hozzájárulást biztosít. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. 

Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra Perkáta Nagyközség Önkormányzata és a Dunaújvárosi 

Vízi Társulat között kötendő, a közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó üzemeltetési 

szerződést. 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: 
 

34/2016. (III. 23.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Perkáta Nagyközség 

Önkormányzata és a Dunaújvárosi Vízi Társulat között kötendő, a közcélú vízgazdálkodási 

feladatok ellátására vonatkozó üzemeltetési szerződést. A képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés aláírására. Az üzemeltetési szerződés a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2016. március 23. 
 

XIII. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Tizenharmadik napirendi pont kátyúzásra vonatkozó árajánlatokkal kapcsolatos döntéshozatal. Az 

önkormányzat három vállalkozástól kért árajánlatot. A Munkagép Kft. árajánlata 3 088 800 Ft + 

áfa, a Hating Út Kft. árajánlata 2 092 500 Ft + áfa, az STS Szerelő Kft. árajánlata 2 940 000 Ft + 

áfa. Javaslom a Hating Út Kft. árajánlatának elfogadását. Kérem a képviselő-testület tagjainak a 

hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom a Hating Út Kft. 2 092 500 Ft + áfa összegű 

árajánlatának elfogadását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 
 

35/2016. (III. 23.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Hating Út Kft. (2400 

Dunaújváros, Mátyás Király út 10.) 2 092 500 Ft + áfa összegű árajánlatát az alábbi utcákban 

az aszfaltburkolat javítási munkálataira vonatkozóan: József Attila utca ágyazat kiszedése, 

kátyúk kivágása, a bekötő út, a Babits Mihály utca, a Mária utca, a Táncsics Mihály utca, fő 

út kereszteződés aszfaltozása ágyazattal, a Dózsa György utca, a Sport utca és a Bajcsy-

Zsilinszky Endre utca. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2016. március 23. 
 

XIV. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Tizennegyedik napirendi pont a Győry-kastély vagyonvédelmi rendszerének kiépítésével 

kapcsolatos döntéshozatal. Az önkormányzat három vállalkozástól kért árajánlatot. A PW-SHIELD 

Biztonságtechnikai és Telekommunikációs Kft. árajánlata 1 172 370 Ft +áfa, László Norbert egyéni 

vállalkozó árajánlata 1 055 755 Ft + áfa, Simai Zsolt árajánlata 1 206 620 Ft + áfa. Kérem a 

képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom László Norbert egyéni 

vállalkozó 1 055 755 Ft + áfa összegű árajánlatának 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: 

 

36/2016. (III. 23.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta László Norbert egyéni 

vállalkozó (2431 Perkáta, Kossuth Lajos utca 36.) 1 055 755 Ft + áfa összegű árajánlatát a 

2431 Perkáta, Dózsa György utca 15/A. szám alatt lévő Győry-kastély főépülete 

vagyonvédelmi riasztórendszerének kiépítésére vonatkozóan. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2016. március 23. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Jegyző Úr a Pénzügyi Bizottság ülésén kiegészítést tett arra vonatkozóan, hogy mivel a 

közbeszerzési és beszerzési szabályzatban változik a beszerzési összeghatár, a jövőben az ekkora 

összegű beszerzésekről nem szükséges döntenie a képviselő-testületnek, de elképzelhető, hogy azért 

tárgyalni fogjuk. 

 

XV. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Tizenötödik napirendi pont a 2016. évi ülésterv módosítása. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy 

a 2016. április 14-re tervezett következő rendes ülés időpontja 2016. április 21-én legyen. Kérem a 

képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom, hogy a 2016. április 14-

re tervezett következő rendes ülés időpontja 2016. április 21-én legyen. Aki ezzel egyetért, kérem, 

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

az alábbi határozatot hozza: 

 

37/2016. (III. 23.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2016. április 

14-re tervezett következő rendes ülés időpontját átteszi 2016. április 21-re. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2016. március 23. 

 

XVI. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Tizenhatodik napirendi pont a bejelentések. A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője, Nagy 

Zoltán r. ezredes 2016. február 1-jei hatállyal áthelyezésre került a Zala Megyei Rendőr-

főkapitányság állományába. Az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője Suszter Tamás r. őrnagyot 

bízta meg a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatainak ellátásával. A 

rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdése alapján „a rendőrkapitányság, a 

határrendészeti kirendeltség és a más helyi rendőri szerv vezetőjének kinevezését megelőzően a 

kinevezési jogkör gyakorlója kikéri az illetékességi területen működő települési — Budapesten a 

fővárosi kerületi — önkormányzatok képviselő-testületének, illetve a fővárosi önkormányzat által 

közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat közgyűlésének a véleményét.” 

A vélemény kéréshez tájékoztatásul megküldték Suszter Tamás r. őrnagy szakmai életútját. Kérem 

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

testület fogadja el Suszter Tamás r. őrnagy kinevezését. 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: 

 

38/2016. (III. 23.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete „a rendőrségről” szóló 1994. évi 

XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdése alapján lefolytatott véleményezési eljárás során 

megismerte Suszter Tamás r. őrnagy úr szakmai életútját és elfogadja a Dunaújvárosi 

Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjévé történő kinevezését. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2016. március 23. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

A Perkátai Római Katolikus Plébánia kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, melyben az idei 

évre tervezett egyházközségi buszos zarándokutukhoz kérnek anyagi támogatást 100 000 Ft 

összegben. Az utazás jutalom lesz a legszorgalmasabb perkátai ministránsok számára. Kérem a 

képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom a 100 00 Ft összegű 

támogatás biztosítását a 2016. évi költségvetés K508 működési célú pénzeszközök átadása 

nonprofit szervezeteknek előirányzat terhére. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

39/2016. (III. 23.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

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

Római Katolikus Plébánia részére 100 000 Ft normatív támogatást nyújt az idei évre tervezett 

egyházközségi buszos zarándokutukhoz a 2016. évi költségvetés K508 működési célú 

pénzeszközök átadása nonprofit szervezeteknek előirányzata terhére. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2016. március 23. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

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

 

Szilasy László képviselő 

Kaptunk a tankerülettől egy táblázatot, amelyben arról tájékoztatott minket a tankerület igazgatója, 

hogy tervezett átszervezési javaslata van arra, hogy a településről az alapfokú művészeti oktatást 

megszüntesse és bevigye a tankerülethez. Úgy gondolom ezt a település lakosságának tudnia kell. 

Hat vidéki iskolát érintett. A vidéki települések igazgatói jelezték a mezőfalvai igazgatón keresztül, 

hogy ezzel a javaslattal nem értenek egyet. A tankerület igazgató bejelentette az igazgatói 

értekezleten, hogy elhalasztják az idei évre az átszervezést. Ezt azzal indokolta, hogy kevés az idő. 

Március 31-ig kell az átszervezéseket bejelenteni. Jeleztük, hogy jövőre sem fogunk egyet érteni az 

átszervezéssel, mert semmifajta indoklást nem adtak azért, hogy miért kellene átszervezni. Olyan 

indoklások voltak, amelyek nem feleltek meg a valóságnak. Például hogy, a vidéki iskolákban nincs 

megfelelő szakos ellátottság. Végigkérdeztem a másik öt intézmény vezetőjét és mindenhol jó a 

szakos ellátottság. Ha az alapfokú művészeti oktatást megszünteti, az munkahelyek elvesztésével 

jár. Ezzel indokoltuk, hogy miért nem értünk egyet az átszervezéssel. Kérni fogom a 2017/2018-as 

átszervezési javaslatra a képviselő-testület és Polgármester Úr támogatását, hogy ne támogassuk ezt 

az ötletet. Tájékoztattam az érintett szülőket is. A szülők egy leiratot adtak, amelyben nem 

támogatják az átalakulást. 

 

Bogó Anikó képviselő 

Az átszervezésekkel kapcsolatban a Perkátai Általános Művelődési Központ készíti elő azt az 

átszervezési javaslatot, hogy a következő szorgalmi évtől bővítenénk az óvodai nevelést a bölcsődei 

gondozással.  

A Győry-kastély épületében április hónapban több programot valósítunk már meg, amelyre 

szeretettel várom képviselőtársaimat, a helyi lakosokat. 2016. április 5-én versmondó verseny kerül 

megszervezésre a Hunyadi Mátyás Általános Iskolával közös szervezésben. 2016. április 11-én lesz 

a költészet napi program. 2016. április 20-án egy Fejér megyei közoktatási szakértői szakmai 

konferencia kerül megvalósításra. 2016. április 30-án a testvértelepülési és sportnappal összekötve 

egy térségi borversenynek ad helyet a kastély. 2016. május 14-én Vaskóné Gálfi Erzsébetnek lesz 

festménykiállítása. A továbbiakban is szívesen fogadjuk a programjavaslatokat. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

2016. április 20-án a Fejér megyei közoktatási szakértőknek egy tisztújító közgyűlése lesz. 

Meghívták a rendezvényre a közoktatásért felelős helyettes államtitkárt, Sipos Imrét, aki 

visszajelzett, hogy el fog jönni. 

 

Szilasy László képviselő 

A pedagógusok érdeklődnek, hogy lehetne-e számukra egy kastélybemutatót szervezni. Ha erre 

lehetőség van, akkor ezt megszervezzük. 

A tankerületi igazgató felfüggesztette 2016. március 1-től a vidéki iskolaigazgatók közösségének 

működését, de a találkozót nem függesztheti fel. Bejelentettem a közösségnek, hogy amikor a 
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kastély fogadóképes lesz, akkor szeretettel várjuk őket a felújított kastély épületében. Erre kérnénk 

egy időpontot.  

 

Bogó Anikó képviselő 

Egyeztetni fogjuk az időpontokat. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Kínai partnerünk április-májusban érkezik a Kastélyban megvalósuló állandó kiállítást összeállítani. 

A meghívót kiküldtük részükre. Egy négy fős delegáció fog érkezni, a Fengtai propaganda osztály 

dolgozói. A településvezetők júniusra kértek tőlünk meghívó levelet, amelyet múlt héten küldtünk 

ki számukra. Amennyiben nincs több hozzászólás, 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                      Kovács Ferenc 

                képviselő                                              képviselő  


