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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: A 2016. április 21-én 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről 

 

Ülés helye: Győry-kastély szalonterme 

 

Jelen vannak:  

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

Ferenc, Szilasy László, Ujfalusi Pál képviselő-testületi tagok 

 

Dr. Lakos László jegyző 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Köszöntöm a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat. A képviselő-testület ülését első 

alkalommal tartjuk a felújított Győry-kastély épületében. Megállapítom, hogy az ülés 

határozatképes, mivel hét fő testületi tag jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőknek felkérem Szilasy 

László és Szabó Tamás 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, térjünk rá az első napirendi pontra. 

 

I. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Első napirendi pont beszámoló Perkáta Nagyközség közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság 

érdekében 2015-ben tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. Köszöntöm a 

Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részéről Suszter Tamás rendőr őrnagy urat, dr. Mák Attila adonyi 

őrsparancsnokot, illetve Cséza László perkátai körzeti megbízottat. Múlt hét kedden kapitány úr egy 

bemutatkozó látogatást tett Perkátán. Múlt hét szerdán a perkátai körzeti megbízottak irodájának 

felújítása is megkezdődött. Átadom a szót kapitány úrnak, amennyiben szeretné kiegészíteni a 

beszámolót. 

 

Suszter Tamás a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság megbízott kapitányságvezetője 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Vendégek! Köszöntök mindenkit. A 

beszámolóhoz szóbeli kiegészítésem nincs. Szeretnék néhány szóban bemutatkozni a képviselő-

testület előtt. 2016. február 1-jétől látom el ezt a megtisztelő feladatot. Előtte a Bicskei 

Rendőrkapitányságon dolgoztam bűnügyi osztályvezetőként, kapitányságvezető helyettesként. Ezt 

megelőzően a Nemzeti Nyomozóiroda kábítószer bűnözés elleni osztályát vezettem. Az 

átszervezést követően 2012-ben döntöttem úgy, hogy Bicskén végzek bűnügyi tevékenységet az 

ottani kapitányságvezető felkérésére. Örülök, hogy itt két körzeti megbízott is teljesít szolgálatot. 

Tudom, hogy a Perkátai Polgárőrséggel a kapcsolat jó. Korábban már tartottunk egy koordinációs 

megbeszélést az adonyi őrs területén. Elsődleges célként a közterületi jelenlét fenntartását, 

fokozását szeretnénk elérni. Az elmúlt évek tendenciáját szeretnénk folytatni, a bűncselekmények 

számát csökkenteni. Mindenekelőtt a vagyon elleni bűncselekmények területén szeretnénk még 

jelentősebb eredményeket elérni. Ezt a fokozott rendőri jelenléttel, a polgárőrökkel történő 

együttműködéssel, bűnmegelőzési tevékenységgel szeretnénk elérni. Pozitív visszajelzést kaptam a 

Perkátán történt bűncselekmények kapcsán, azonnal reagáltunk a bejelentésekre és szinte azonnal 

meg is voltak az elkövetők. A tavalyi évről, amiről a beszámoló szól, még nem tudok nyilatkozni, 

de azt látom, hogy a kollégák megtesznek mindent azért, hogy a bűncselekmények 

visszaszoruljanak. Ha bármilyen probléma, jelzés érkezik, azt kérem felém is továbbítsák. Azt 

gondolom, hogy egy közvetlen partneri viszony sokat számít minden területen, hiszen így tudjuk 

erősíteni az állampolgárok bizalmát. Polgármester urat arra kérném, hogy a telefonszámomat a 
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képviselő-testület tagjainak legyen szíves megadni, hogy bármikor el tudjanak érni. Köszönjük a 

körzeti megbízotti iroda felújítását.  

 

Somogyi Balázs polgármester 

Kérdezem dr. Mák Attila őrsparancsnok urat, hogy kívánja-e kiegészíteni a beszámolót? 

 

Dr. Mák Attila Őrsparancsnok 

Köszönetet szeretnék mondani az önkormányzatnak, a polgárőrségnek a 2015. évben nyújtott 

segítségéért, kiemelve a folyamatban lévő munkálatokat. Remélem, hogy hamarosan méltó 

körülmények között tudjuk a munkánkat ellátni Perkátán. A beszámolóban két dolgot emelnék ki. A 

regisztrált bűncselekmények száma kissé emelkedett a tavalyelőttihez képest. A vagyon elleni 

bűncselekmények kapcsán egy nagyon bravúros, ügyes felderítésnek köszönhetően fiatalkorúak, 

gyermekkorúak által elkövetett bűncselekményeket sikerült felderíteni és bizonyítani a 

bűncselekmény elkövetését. Az okozott vagyoni károk jelentős része is megtérült. A tulajdon elleni 

szabálysértések tekintetében összesen kilenc ilyen eljárás indult a településen. Két alkalommal 

ismert, hét alkalommal ismeretlen tettes ellen. Ennek ellenére a bűncselekmények kétharmadában 

tudtunk elkövetőt produkálni. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Szeretném néhány dologgal kiegészíteni a beszámolót. Említésre került több alkalommal a perkátai 

körzeti megbízotti iroda felújítása. Érintésvédelmi aggályok merültek fel. Hétfőn meg is kezdték a 

munkálatok elvégzését. A felújítás ideje alatt a Perkátai Polgárőrség irodája tud helyet adni a 

körzeti megbízottak munkavégzésére. Egy egyeztetés folyt már arról, hogy élőlénybeli fejlesztés 

valósulna meg a rendőrős területén. Az idei évben Dunaújváros önkormányzata támogatta a 

rendőrkapitányságot azzal, hogy egy rendőrkutya vásárlásra adott keretet. Ezzel kapcsolatban Cséza 

László megkereste önkormányzatunkat, illetve más önkormányzattal is konzultáltam arról, hogy 

egy hasonló fejlesztést az adonyi rendőrős területén is meg lehetne valósítani. A támogatásunkról 

biztosítottam konkrét számszerű döntés nélkül Cséza Lászlót, illetve kapitány urat és őrsparancsnok 

urat. Számos rendőr, közöttük perkátai rendőr is teljesített szolgálatot a határon a határzár 

kialakítása miatt. Várható-e hasonló ebben az évben is? A lakosságot aggasztotta, hogy lecsökkent a 

rendőri jelenlét a településen.  

 

Suszter Tamás a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság megbízott kapitányságvezetője 

Sajnos ebben az évben is számítanunk kell a migrációs nyomásra. A Fejér Megyei Rendőr-

főkapitányság csapatszolgálati századát is bevetik idén már másodszor. Ez azt jelenti, hogy a 

Dunaújvárosi Rendőrkapitányságnak is kell megfelelő létszámmal ezt a századot támogatni. Biztos, 

hogy minden területről, ahonnan rendőrt vonunk el, azt visszapótoljuk, vagy a bűnügyi szolgálat, 

vagy a polgárőrség, vagy a közlekedési rendészet bevonásával.  

 

Dr. Mák Attila Őrsparancsnok 

A beszámolóban nincs erre annyira utalás, hiszen a közterületi órák száma kicsit emelkedett. 

Júniustól november végéig amikor Cséza László benne volt a században. Pótoltuk Cséza Lászlót, de 

Perkáta lakossága mégis jobban szereti, ha a saját rendőre van itthon.  

 

Somogyi Balázs polgármester 

Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.  

 

Szilasy László képviselő 

Amellett, hogy képviselő, iskolaigazgató is vagyok. Nekünk fontos az iskolai színtéren, hogy 

hogyan jelenik meg a prevenció a bűnelkövetéssel kapcsolatban. Cséza Lászlóval nagyon jó a 

kapcsolatunk, bármi problémánk van, azonnal jelentkezik. Évek óta nagy szükséget jelent, hogy 

hogyan jelenik meg a rendőrség az intézményben. Azt mi is éreztük, hogy nem volt itthon, mert 

szeptemberre beszéltük meg a bűnmegelőzési előadást az iskolában. Ezt az előadást idén áprilisban 

tudtuk megtartani. Ebben, ha a rendőrkapitányság tudna segíteni, azt megköszönnénk. A másik 
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kérésem az állandó rendőri jelenlét lenne. Perkáta nagy település és laikus megítélésem szerint két 

körzeti megbízott nem elegendő.  

 

Suszter Tamás a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság megbízott kapitányságvezetője  
A bűnmegelőzéssel kapcsolatban, amikor ősszel megkezdődik az iskola, akkor az őrsparancsnok 

úrral és a bűnügyi osztályvezetővel meglátogatnánk az őrs és a rendőrkapitányság általános iskoláit. 

A személyes megjelenésnek is van haszna, mert pontosan meg tudnánk beszélni azokat a kereteket, 

hogy milyen korú gyerekeket kellene megszólítanunk, milyen típusú előadást tudunk megtartani. 

Az állandó rendőri jelenlét biztos mindenhol fontos lenne. Reméljük, hogy lesz három körzeti 

megbízott, ami azt jelenti, hogy az egyik egy kutya. Körzeti megbízotti számot nem tudok ígérni, a 

számok nem rajtunk múlnak, hanem más döntéshozókon.  

 

Somogyi Balázs polgármester 

Amennyiben nincs hozzászólás, javaslom elfogadásra Perkáta Nagyközség közbiztonságának 

helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2015-ben tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 

feladatokról 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: 

 

47/2016. (IV. 21.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Perkáta Nagyközség 

közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2015-ben tett intézkedésekről 

és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót. A beszámoló a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2016. április 21. 

 

II. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Második napirendi pont beszámoló a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi 

tűzvédelmi tevékenységéről. Köszöntöm Orosz Csaba tűzoltó alezredes parancsnok urat. Átadom a 

szót parancsnok úrnak, amennyiben a beszámolót kívánja kiegészíteni. 

 

Orosz Csaba tűzoltó alezredes parancsnok 

Változott az önkormányzat és a polgármester feladata. A régebbi időkben a tűzoltó eljött eloltotta a 

tüzet, ha tudtunk segíteni, akkor segítettünk. Ha olyan volt az önkormányzat, a polgármester, akkor 

segített. Most már ez kötelező, tehát nem hagyhatunk senkit úgy egy leégett, ledőlt ház mellett, 

hogy nem segítünk neki. A tűzoltó munkája más, mint a rendőrségé. A rendőrség állandó ügyeletet 

lát el, a tűzoltóság inkább műszaki dolgokat kell, hogy végrehajtson. Dunaújvárosban van maga a 

parancsnokság, de már több mint egy éve Pusztaszabolcs őrsön is egy plusz autóval védjük a 

területet. A tűzoltóság feladata úgy néz ki, hogy minél nagyobb a káresemény, akkor akár Budapest 

alsó kerületeiből is érkeznek felszerelések, eszközök, autók. A tavalyi évben közel hatszáz 

káresemény volt Dunaújvárosban, az őrsnek száznyolcvan volt. Közösségi szolgálat ellátására is 

alkalmasak vagyunk, a tűzoltóságra is járnak gyerekek. A közösségi szolgálat keretében ötven órát 

kell teljesíteni az érettségihez. Járunk iskolákba még akár besegíteni fizika órákra, akár 

osztályfőnöki órákra is kijövünk, ha kapunk erre felkérést. Ha bármilyen rendezvény van, például 

falunap, akkor is nagyon szívesen eljövünk. Dunaújvárosban most folyik a közbiztonsági hónap és 

ezen belül van egy tűzoltó kiállításunk. Gyűjtjük a játékokat és a legokat is. A kiállításunkat a 

nyíregyházi legogyár közel 150 000 Ft összegű legoval támogatta. A Móra Ferenc Általános Isola 

tanulóival összeszereltük a legokat és a rendezvény végén megkapja az iskola. Május 5-ig lesz 

nyitva a kiállítás. A Dózsa Mozi téren lesz holnap egy felvonulásunk, meg lehet nézni az autókat, 

megyünk egy kört a járművekkel. Az újraélesztéses guiness rekordot folytatjuk idén is. Május 14-én 
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220 babával szeretnénk újraéleszteni a Dózsa Mozi téren. Mindenkit várunk szeretettel. Két évvel 

ezelőtt a guiness rekordon tanult meg az egyik emberem újraéleszteni. A tavalyi évben úgy hozta a 

sors, hogy egy helyen dolgozott. Megállt egy teherautó, kiszállt egy ember, összeesett és megállt a 

szíve. A kollégám ott volt, újraélesztette az embert. Míg a fa alá húzta, addig megint megállt a szíve 

és megint újraélesztette. A kollégám a tévé kamerákba is bemondta azt, hogy ennél a guiness 

rekordnál tanult meg újraéleszteni. Ez egy pozitív visszacsatolás a részünkre, hogy ennek van 

értelme. Ha bárkinek kérdése van, állok rendelkezésükre. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

A tavalyi évben változott az Országos Tűzvédelmi Szabályzat, ami alapján önkormányzatunknak is 

feladata volt, az avar és kerti hulladék égetéséről szóló rendelet megalkotása. A lakosság nem 

minden esetben tanúsít jogkövető magatartást. Ennek esetleg volt-e következménye, kellett-e 

intézkedni? 

 

Orosz Csaba tűzoltó alezredes parancsnok  
Próbálunk segítően hozzáállni ezekhez a dolgokhoz. Mindenkinek tudomásul kell vennie, hogy az 

önkormányzati rendeletet be kell tartani. A katasztrófavédelmi kirendeltség az engedélyezésekben 

közreműködik, ők járnak el hatóságként, ők szankcionálnak, ellenőriznek. A tűzoltó parancsnok a 

mentő tűzvédelmet vezeti, káresetekhez vonulunk ki. Úgy folyunk be ezekbe az ügyekbe, hogy 

történik egy tűzeset és nem tartják be a szabályokat, például a tűz elszabadul és a szomszéd 

fáskamráját felgyújtja, akkor kijönnek a kollégáim eloltani a tüzet és büntetést kell a hatósági 

osztálynak kiszabnia. Fel kell hívni a figyelmet, hogy csak avar égethető, szemét sosem.  

 

Szilasy László képviselő 

Nagyon köszönjük ezeket a programokat. Említette parancsnok úr a Móra Ferenc Általános Iskolát. 

Aki nem tudja, jelezném, hogy oda sajátos nevelési igényű gyermekek járnak.  

 

Bogó Anikó képviselő 

Nagyon szívesen vennénk, ha a tűzoltóság kivonulna egy perkátai rendezvényen. 

 

Orosz Csaba tűzoltó alezredes parancsnok  
Meg kell nézni, hogy milyen programról van szó. Sokféle dolgot össze lehet rakni. Amikor felmerül 

az igény valamilyen rendezvénnyel kapcsolatban, akkor egyeztetünk. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság 2015. évi tűzvédelmi 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: 

 

48/2016. (IV. 21.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Dunaújvárosi 

Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló 

beszámolót. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2016. április 21. 

 

III. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Harmadik napirendi pont beszámoló a Perkátai Szociális Központ 2015. évben végzett munkájáról. 

Köszöntöm Barna Tímea intézményvezetőt. Barna Tímea 2015. szeptemberétől látja el az 
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intézményvezetői feladatokat. A 2014. évi elszámolással kapcsolatban kaptunk egy értesítést, hogy 

visszafizetési kötelezettségünk van a szociális tevékenységre vonatkozóan, melynek összege 

1 273 000 Ft. Átadóm a szót Barna Tímeának, amennyiben a beszámolót ki kívánja egészíteni. 

 

Barna Tímea a Perkátai Szociális Központ intézményvezetője 

A 2015. évi beszámolót sok érdemi információval nem tudom kiegészíteni, mert tényleg az utolsó 

negyedév munkálataiba csöppentem bele. Azt látom, hogy nagyon oda kell figyelni a pontos 

adminisztrációra, az ellátottakkal kapcsolatos dokumentációk vezetésére, a naprakész jelentésekre, a 

felülvizsgálatokra. A terveimről tudok igazából beszélni. Szeretném, ha a lakosság még jobban 

megismerne bennünket, mindenki tisztában legyen azzal, hogy miért vagyunk, mit lehet tőlünk 

igénybe venni, milyen feltételekkel. Bogó Anikónak szeretném megköszönni a közös programokba 

való meghívását, mert így lehetőségünk van arra, hogy tényleg be tudjunk mutatkozni. Igazgató 

úrnak is szeretném megköszönni, hogy az iskolával való együttműködésünk nagyon jól alakul, 

minden támogatást megkapunk. Szeretném, ha az idősek klubja még nagyobb létszámmal 

üzemelhetne. A házi segítségnyújtás tekintetében beálltunk a maximális létszámra, teljesen 

kihasználva működik. A továbbiakban a nyári programokra helyezzük a hangsúlyt.  

 

Somogyi Balázs polgármester 
Négy témát szeretnék érinteni. Az elmúlt évi beszámolóval ellentétben szeretném, ha a személyi 

állománnyal kapcsolatban, az akkreditációhoz szükséges feltételekről esne szó. Az infrastruktúra 

tekintetében többször konzultáltunk, az öt évvel ezelőtti felújítás kapcsán nem láttuk annak 

szükségességét, hogy a területfejlesztési operatív program keretében pályázatot nyújtsunk be az 

intézmény fejlesztésére. Számos civil szervezet átköltözött az intézménybe és valamelyik ott is 

szeretne maradni. A két nyugdíjas szervezet az intézmény berkein belül szeretne maradni, amelynek 

az intézmény is örül. Az idősek nappali ellátása is aktívabbnak tűnik. A népkonyhai ellátás is az 

intézményben zajlik. A Polgármesteri Hivatal munkatársaival oldottuk meg ezt a feladatot. Ez egy 

kényszer megoldás volt, mert azt éreztük, hogy az intézmény korábbi munkatársai nem voltak elég 

fogékonyak erre a feladatra. Az új felállás alapján úgy látjuk, hogy fogékonyak rá. Az ellátásra 

vonatkozó szerződés az idei évben lejár. Utána kell nézni, hogy az intézmény alkalmas lenne-e arra, 

hogy az ezzel kapcsolatos normatívát igénybe vegye, ezt a feladatot ellássa. Elképzelhető, hogy 

valaki mindkét szolgáltatást igénybe veszi, pedig ez nem lehetséges. Ha valaki igénybe veszi a 

szociális ellátást, akkor már a népkonyhai ellátást nem veheti igénybe. 

 

Barna Tímea a Perkátai Szociális Központ intézményvezetője 
Ezért lenne célszerű egy kézben tartani a két ellátást. Munkaidőbe és munkakörbe is tudnék két 

olyan személyt, akinek beleférne a népkonyha.  

 

Somogyi Balázs polgármester 
Félek attól, hogy van olyan, aki mindkettőt igénybe veszi.  

 

Barna Tímea a Perkátai Szociális Központ intézményvezetője 
Végzettség tekintetében egy diplomással több lett. A napokban keresett meg több kolléganő, hogy a 

képzési kötelezettségüknek eleget szeretnének tenni. Az egyik kolléganő már el is kezdte a képzést, 

a másik két kolléganő szeptembertől kezdené a tanulmányokat.  

 

Somogyi Balázs polgármester 
Beszéltünk pályázatokról is, amelyek különböző tevékenységek bővítésére vonatkoznának.  

 

Barna Tímea a Perkátai Szociális Központ intézményvezetője 
Próbálok többféle irányba nyitni a pályázatok tekintetében.  

 

Somogyi Balázs polgármester 
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. 
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Szilasy László képviselő 

Szépen hangzott az iskola részéről a támogatás. Intézményvezető asszony is tudja, hogy elsősorban 

mi kapunk támogatást az ő intézményétől. Úgy gondolom, hogy Tímea nagyon jó döntés volt az 

intézmény vezetésére az elmúlt évek szenvedéseihez képest. Jelenleg akkor hét fő dolgozik az 

intézményben. Nagyjából mindenkit be tudok azonosítani. Hruby Enikő megszerezte a diplomáját, 

mint pszichológus, Lelkes Petra szociális főiskolai végzettséggel rendelkezik. Mivel van egy 

okleveles pszichológus, örülnénk, ha aktívabban részt tudna venni az iskolában. Van egy-két 

gyermek, akinek nem ártana egy pszichológussal időnként találkozni. Ebben kérném a segítségét.  

Perkátára nagyon jellemző a nevelőszülői hálózat. Tudom, hogy nem a szociális intézmény feladata. 

Mi már beszélgettünk arról, hogy hogyan lehetne hatékonyabbá tenni a nevelőszülői hálózat 

működését. Voltak nálunk az iskolában a gyermekvédelmi központból, egy konkrét és egy általános 

eset miatt. Nagyon érdekes volt a viszonyulásuk az iskolához. Egy konkrét eset kapcsán tudtam, 

hogy nekünk van igazunk, utólag is bebizonyosodott, hogy nekünk van igazunk. Nem éreztem 

együttműködőnek az intézményt. 

 

Barna Tímea a Perkátai Szociális Központ intézményvezetője 
És mit szólna ahhoz, ha a nevelőszülők, a gyermekjóléti szolgálat és az iskola képviselői egy szűk 

körű megbeszélést tartanának, hogy elinduljon valami.  

 

Szilasy László képviselő 

Ezt nagyon támogatom. A távlati célom az lenne, ha létrejönne egy nevelőszülői klub. 

 

Somogyi Balázs polgármester 
Én is úgy látom, hogy egy kiváló szakember érkezett hozzánk. Amennyiben nincs több hozzászólás, 

javaslom elfogadásra a Perkátai Szociális Központ 2015. évben végzett munkájáról 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: 

 

49/2016. (IV. 21.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Perkátai Szociális 

Központ 2015. évben végzett munkájáról szóló beszámolót. A beszámoló a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2016. április 21. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy Pénzügyi Bizottság tárgyalta az ötös, hatos, hetes, 

tízes, tizenegyes és tizenkettes napirendi pontokat.  

 

Kovács Ferenc képviselő 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Polgármester Úr által említett napirendi pontokat és 

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztéseket. 

 

IV. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Negyedik napirendi pont polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről.  

2016 januárjában kaptunk meghívást a Saint-Maximin-i húsvéti U15-ös labdarúgótornára, amelyen 

a Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és AMI csapata vett részt 15 fővel, illetve két 

pedagógus kísérővel, Szombat Katalinnal és Szellák Sándorral. A 12 csapatos tornán (rajtunk kívül 

1 portugál csapat és 10 francia csapat vett részt) csapatunk a legfiatalabb és legszimpatikusabb volt 
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és a 12. helyezést érte el. A tornát övező napokban testvértelepülésünk által kulturális programokon 

vettek részt a gyerekek, többek között Chantilly-ban és Párizsban. Az utazás közel 900 ezer forintos 

költségét az önkormányzat vállalta, illetve közel 140 ezer forint értékű felajánlást tett a februárban 

alakult Perkáta – Saint-Maximin Baráti Egyesület, amely egy mezgarnitúrát adott az iskolának, 

illetve kupákat ajánlott fel a tornára. A gyermekek csomagjait Szilasy László 

igazgató/önkormányzati képviselő Úrral a Perkátáért Közalapítvány kisbuszával szállítottuk ki. A 

busz utazási költségét, illetve az ott tartózkodásunk költségét magunkra vállaltuk, amivel közel 408 

ezer forint poggyászköltségtől mentesítettük a perkátai önkormányzatot, illetve nem terheltük 

testvértelepülésünk, Saint-Maximin önkormányzatát sem. 

2016. április 5-én rendezte meg alsó tagozatos tanulói számára a hagyományos versmondó 

versenyét a Hunyadi Mátyás Általános Iskola. A programra a felújított Győry kastély falai között 

került sor. A verseny előtt Bogó Anikó alpolgármester/intézményvezető vezetésével az általános 

iskola pedagógusai megtekinthették a felújított intézményt, majd egy rövid vetítés során a projekt 

részleteibe is bepillantást nyerhettek. Ezt követően kezdetét vette a versmondó verseny, Kovács 

Tina tanító köszöntő szavaival s a zsűri bemutatásával. Idén Berényiné Takács Dóra, Fülöp Irén, 

Gergelyné Németh Tímea, Jákliné Perei Erika, Pavlicsek Zsolt és Szabóné Baricza Csilla 

pedagógusokat kérték fel erre a szép feladatra. Fülöp Irén, a zsűri elnöke egy saját költeménnyel 

kívánt sok szerencsét a versenyzőknek. A szavalókat kétfelé osztva, két teremben zajlott le a 

verseny, mely során sok szép, egykori és kortárs költő verse is elhangzott.  

2016. április 8-10. között a budapesti Vasúttörténeti Parkban került megrendezésre a hagyományos 

Oldtimer Show, amelyen Rajcsányi László és dr. Baráth Károly is részt vett a Perkátai 

Magángyűjtemények kiállítási anyagával. 

2016. április 11-én a Győry-kastélyban került megrendezésre a Perkátai ÁMK szervezésében a 

Költészet napi ünnepség, amelynek keretében bemutatásra került Pavlicsek Zsolt Lélekpillanatok 

című kötete is. 

2016. április 12-én bemutatkozó látogatást tett Perkátán Suszter Tamás rendőr őrnagy, aki 2016. 

február 1-jétől látja el megbízott vezetőként a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetői feladatait. A 

látogatás után megkezdtük a helyi KMB iroda felújítását a kapitány Úrral és parancsnok Úrral 

egyeztetve. 

A 1921. április 13-án született Leitgieb Lászlóné, akit 2016. április 13- án 95. születésnapja 

alkalmából Alkotmány utcai otthonában köszöntöttünk. Juliska néni délelőtti köszöntésekor három 

lánya, 2 unokája és 1 dédunokája is jelen volt a Perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre Egyesület tagjai 

mellett, amikor önkormányzatunk nevében felköszöntöttem őt. Juliska néni gyermekei meséltek 

szüleikről, „Kalapos” Laci bácsiról is, illetve felsorolták Juliska néni 4 gyermekét, 12 unokáját és 

még ennél is több dédunokáját, sőt beszámoltak arról is, hogy hány perkátai házban is laktak életük 

során.  

2016. április 13-án rendkívüli képviselő-testületi ülést tartott Perkáta Nagyközség Önkormányzata 

képviselő-testülete, amelyen új rendeletet alkotott a helyi kitüntetések kapcsán, a szervezeti és 

működési szabályzat tekintetében, illetve döntést hozott a kastély oldalszárnyának felújításával 

kapcsolatos közbeszerzési kiírásban, illetve határozatot hozott az óvodai beíratás időpontjáról. 

2016. április 16-án 50 éves évfolyamtalálkozót tartottak a perkátai iskolában az 1966-ban végzett 3 

osztály tagjai, akik iskolájukat, a most már felújított Győry kastélyt is megtekintették. 

2016. április 16-án ünnepelte a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Roma Kultúra 

Világnapját. A színes programokkal megtűzdelt délután 18 órakor vette kezdetét a Faluházban 

Dankó Lajos köszöntő beszédjével, majd a Zöld Mező Ének- és Zenekar előadásával. Az 

együttesnek a nap során ez már a második fellépése volt – kora délután Sárkeresztúron is előadták 

műsorukat. 20 órától Dankó Szilvia szólóénekesnő műsorával várták az érdeklődőket a rendezvény 

helyszínén, majd éjfélkor Palika koncertjén vehettek részt. 

Településünk a Dunaújvárosi Helyi Védelmi Bizottság területéhez tartozik, így 2016. április 18-án 9 

órától a HVB ülésén, majd 10 órától egész napos védelmi felkészítésen vettünk részt dr. Lakos 

László Jegyző Úrral és Szabó Biankával, a Polgármesteri Hivatal közbiztonsági referensével. 

2016. április 20-án a Perkátai Kínai Központ Nkft. meghívására Perkátán tartotta tisztújító 

közgyűlését és szakmai konferenciáját a Közoktatási Szakértők Országos Egyesülete Fejér megyei 

tagozata. A 13 órától tartott tisztújító közgyűlésen megyei tagozati elnökké választották Kundakker 

Ferencné, született Siba Katalint, illetve alelnökké Kovács Tibornét, a Perkátai ÁMK Szivárvány 
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Óvoda vezetőjét. 14 órától a szakmai konferencián Bogó Anikó Alpolgármester Asszonnyal 

bemutattuk az elmúlt évek perkátai – jelentős részben oktatáshoz kapcsolódó – fejlesztéseit, illetve 

a Győry kastély felújítását. A konferencián a magyar oktatáspolitika is képviseltette magát, hiszen 

Thaisz Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériuma főosztályvezetője (aki Sipos Imre 

köznevelésért felelős helyettes államtitkárt helyettesítette, aki a 20-ára szervezett pedagógussztrájk 

miatt nem tudott a konferencián részt venni), illetve Brassó Sándor, az Oktatási Hivatal 

elnökhelyettese tartott előadást az oktatás aktuális kérdéseiről. Ezt követően Galambos Zsuzsanna, a 

székesfehérvári POK vezetője és Bella Tibor, a Közoktatási Szakértők Országos Egyesületi elnöke 

tartott tájékoztatót. A következő időszak eseményei. 2016. április 25-29-ig 9-15.30 óra között mobil 

mellrákszűrést tart Perkátán a Kastélynál a 45-65 éves perkátai nők számára a Fejér Megyei 

Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya. 2016. április 29-én 8 órakor TeSzedd2016 akció 

veszi kezdetét. 2016. április 30-án 8-15 óra között Testvértelepülési és Sportnap kerül 

megrendezésre a Perkátai ÁMK koordinálásával (főzőverseny, sport- és táncverseny). Ugyanezen a 

napot 10 órakor térségi borverseny lesz a Dunamenti Szent Orbán Borrend szervezésében, valamint  

aTestvértelepülési kiállítás megnyitója, A mi kastélyunk rajzpályázat eredményhirdetése. 2016. 

május 3-án 18 órakor veszi kezdetét Bódi László Cipő Emlékkiállítás a Győry kastélyban. 

Kérdezem Bogó Anikót, hogy lesznek-e még további programok? 

 

Bogó Anikó képviselő 

Igen. 2016. április 24-én a Perkáta SE hagyományőrző szakosztálya egy íjászversenyt szervez 

Perkátán. 2016. április 27-28-án Kovács Mihályné mesekönyvének a bemutatójára kerül sor. 2016. 

május 14-én Vaskóné Gálfi Erzsébet festménykiállításának megnyitója lesz. A programokra várunk 

mindenkit sok szeretettel a Győry-kastélyban. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Köszönöm a kiegészítést. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, hozzászólása a 

beszámolóhoz? Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra az aktuális eseményekről szóló 

polgármesteri 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: 

 

50/2016. (IV. 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. április 21. 

 

V. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Ötödik napirendi pont Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló rendelettervezet megtárgyalása. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta az 

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

elfogadásra Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

rendeletet. 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: 

 

11/2016. (IV. 22.) képviselő-testületi rendelet 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Perkáta Nagyközség 

Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletet. 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

VI. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Hatodik napirendi pont Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzéséről szóló 

éves ellenőrzési jelentés elfogadása. A jelentés a gyermekélelmezés térítési díj beszedésére 

vonatkozik a Perkátai Általános Művelődési Központ tekintetében. Kérem a képviselő-testület 

tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra Perkáta Nagyközség 

Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzéséről szóló éves ellenőrzési jelentést. 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: 

 

51/2016. (IV. 21.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Perkáta Nagyközség 

Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzéséről szóló éves ellenőrzési jelentést. A 

jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2016. április 21. 

 

VII. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Hetedik napirendi pont a Perkátai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

elfogadása. Kérdezem Jegyző Urat, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést? 

 

Dr. Lakos László jegyző 

A Polgármesteri Hivatalnak korábban ügyrendje volt, de a hatályos jogszabályok a szervezeti és 

működési szabályzat kifejezést használják. A módosítást elsősorban az indokolta, hogy a korábbi 

szakfeladat funkciók kormányzati funkciókká alakultak. Az egyéb módosítások is a jogszabályi 

változásokat követik.  

 

Somogyi Balázs polgármester 

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

Perkátai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát. 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: 

 

52/2016. (IV. 21.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Perkátai 

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát. A szervezeti és működési 

szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 
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Határidő: 2016. április 21. 

 

VIII. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Nyolcadik napirendi pont beszámoló a Perkátai Polgármesteri Hivatal 2015. évben végzett 

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

elfogadásra a Perkátai Polgármesteri Hivatal 2015. évben végzett munkájáról 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: 

 

53/2016. (IV. 21.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Perkátai Polgármesteri 

Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadta. A 

beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2016. április 21. 

 

IX. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Kilencedik napirendi pont előterjesztés a Perkátai Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiemelt 

feladatairól. Minden évben szükséges az adott évre vonatkozó kiemelt feladatokat elfogadni, melyet 

Jegyző Úr terjesztett elénk. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Nagyjából hasonló az előző évihez, nincsenek komoly változások az előző időszakhoz képest. A 

pályázatokkal, közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladataink növekedtek meg az utóbbi 

időben. Nagyrészt a kiemelt feladatokat mutattam be a 2015. évi tevékenységről szóló 

beszámolóban.  

 

Somogyi Balázs polgármester 

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

Perkátai Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiemelt feladatairól szóló előterjesztést. 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: 

 

54/2016. (IV. 21.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Perkátai 

Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiemelt feladatairól szóló előterjesztést.  

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2016. április 21. 

 

X. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Tízedik napirendi pont a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves költségelszámolással 

kapcsolatos döntéshozatal. A cég beszámolójában olvasható, hogy a tavalyi évben a nem közművel 
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összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését egyetlen egy perkátai polgár sem igényelte. Jelenleg 

162 perkátai ingatlan van, amelyre vonatkozóan nem fizették be a közműfejlesztési hozzájárulást.  

A behajtást az önkormányzat nem tudja végrehajtani, mert a tartozások végrehajtási időszaka lejárt. 

A tavalyi évben a Dunaújvárosi Járási Hivatal Építésügyi Osztálya kötelezte az érintetteket, hogy 

kössenek rá a csatornára. Van olyan polgár, aki szeretne rákötni a csatornára, de a tartozását nem 

fizette be az önkormányzatnak, ezért nagyobb teher hárul rá. Akik nincsenek rákötve a csatornára, 

azok szennyvizet termeltek. Igazolniuk kell, hogy azt a szennyvizet valahova elvitették. Kérem a 

képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. 

 

Bogó Anikó képviselő 

Önkormányzati szinten vizsgáljuk felül, hogy kik az érintettek vagy a kormányhivatal? 

 

Somogyi Balázs polgármester 

A Dunaújvárosi Járási Hivatal kötelezi őket más jogszabály alapján. 

 

Bogó Anikó képviselő 

Mert köteleztek engem is, de én rá vagyok kötve a csatornára. Valami hiba van a rendszerben. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Ők a Fejérvíz Zrt-től szerzik az adataikat. A Dunaújvárosi Járási Hivatal a Fejérvíz Zrt. kérelmére 

jár el. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített 

éves költségelszámolást, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 2015. évi 

begyűjtésére vonatkozó 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: 

 

55/2016. (IV. 21.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással 

összefüggésben a közszolgáltató által készített éves költségelszámolást, valamint a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 

igénybevételére vonatkozó 2015. évi beszámolót. A beszámoló és a költségelszámolás a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2016. április 21. 

 

XI. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Tizenegyedik napirendi pont az I-50. Perkáta község ivóvízszolgáltató rendszer-V víziközmű 2017-

2031. évi Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésére, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatalhoz történő benyújtásra vonatkozó megállapodás elfogadása. Kérem a képviselő-testület 

tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a megállapodást. 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: 

 

56/2016. (IV. 21.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Fejérvíz Zrt. és 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata között kötendő, az I-50. Perkáta község 

ivóvízszolgáltató rendszer-V víziközmű 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Terv 

elkészítésére, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő 

benyújtásra vonatkozó megállapodást. A képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2016. április 21. 

 

XII. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Tizenkettedik napirendi pont az I/88. Szabadegyháza és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV 

víziközmű 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésére, Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásra vonatkozó megállapodás elfogadása. Kérem a 

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

megállapodást. 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: 

 

57/2016. (IV. 21.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Fejérvíz Zrt. és 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata között kötendő, az I/88. Szabadegyháza és térsége 

szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV víziközmű 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Terv 

elkészítésére, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő 

benyújtásra vonatkozó megállapodást. A képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2016. április 21. 

 

XIII. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Tizenharmadik napirendi pont a bejelentések. A Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület elnöke azzal a 

kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy a testvértelepülési rendezvényük lebonyolítását 

500 000 Ft-tal támogassuk. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben 

nincs, javaslom, hogy 500 000 Ft-tal támogassuk az egyesület rendezvényét. 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: 

 

58/2016. (IV. 21.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület részére a testvértelepülési rendezvényük 

lebonyolításához 500 000 Ft támogatást biztosít a 2016. évi költségvetés K508 Egyéb 

civil szervezetek támogatása előirányzat terhére. 
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Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2016. április 21. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

A Perkáta – Saint-Maximin Baráti Egyesület elnöke azzal a kérelemmel fordult a képviselő-

testülethez, hogy a 2016. június 19-24. közötti Saint-Maximinba történő testvértelepülési 

látogatásuk utazási költségeinek részleges finanszírozását 500 000 Ft-tal támogassuk. Kérem a 

képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom, hogy 500 000 Ft-tal 

támogassuk az egyesületet. 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: 

 

59/2016. (IV. 21.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

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

– Saint-Maximin Baráti Egyesület részére a 2016. június 19-24. közötti Saint-

Maximinba történő testvértelepülési látogatás utazási költségeinek részleges 

finanszírozására 500 000 Ft támogatást biztosít a 2016. évi költségvetés K508 Egyéb 

civil szervezetek támogatása előirányzat terhére. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2016. április 21. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Az Agro-Hóka Kft. ügyvezetője, Hóka József azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy 

a Perkáta Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő 0220 helyrajzi számú földrészletből 4211 

m
2
 területet a telephelyük korszerűsítéséhez értékesítsen. A terület a volt bárányjárási tsz telep. A 

telephez vezető betonos út egy részét szeretné megvásárolni, a volt tsz határáig. A tsz telepen 

áthaladó, számunkra útnak tűnő átjáró hivatalosan nem létezik. Ilyen jellegű értékelési tapasztalattal 

nem rendelkezve próbáltunk információt, becslést, felmérést tenni. A megvásárolni kívánt terület az 

útból, a mellette lévő árokból és zöldterületből áll. Figyelembe vettük azt az összeget, amit az 

önkormányzat 2009 körül kapott az államtól amikor a 62. számú főút Perkáta elkerülő szakaszát 

kisajátították. Önkormányzatunk akkor hozzávetőlegesen 3 millió Ft összeghez jutott, 100 Ft/m
2
 

alapáron. Egy képlet alapján kiszámításra került az, hogy az aszfaltozott út mennyit is ér. A két 

területet figyelembe véve 150 Ft/m
2 

arány jött ki a 4211 m
2 

telekre vonatkozóan. A cég jelezte azt 

is, hogy az előkészítés költségeit átvállalja. El kell készíteni a terület változási vázrajzát, azt be kell 

nyújtani a földhivatalhoz. Ezt követően a jelenleg forgalomképtelen vagyonból a forgalomképes 

vagyon közé kell sorolni a területet ahhoz, hogy az értékesítés megtörténhessen. A mai napon 

Jegyző Úr tájékoztatta Hóka Józsefet az árról, amit ő elfogadhatónak tartott. Kérem a képviselő-

testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom, hogy a Perkáta Nagyközség 

Önkormányzata tulajdonában lévő 0220 helyrajzi számú földrészletből 4211 m
2
 területet 

értékesítsünk az Agro-Hóka Kft. részére 150 Ft/ m
2
 áron, bruttó 631 650 Ft összegben. 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: 

 

60/2016. (IV. 21.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Agro-

Hóka Kft. (2193 Galgahévíz, József Attila u. 24.) részére, telephelyének (Perkáta, 

Bárányjárás puszta 0270/3, 0270/1, 0238/1 hrsz.) korszerűsítése céljából a Perkáta 

Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő 0220 helyrajzi számú földrészletből 

4211 m
2
 területet értékesít 150 Ft/m

2
 áron, összesen bruttó 631 650 Ft összegben, azzal, 

hogy az adásvétellel és annak előkészítésével kapcsolatos költségeket a vevő köteles 

viselni. A képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Balázs polgármestert, hogy az 
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ingatlanrész értékesítésének előkészítése érdekében megtegye a szükséges 

intézkedéseket.  

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2016. április 21. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

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

hozzászólás, a testületi ülést bezárom. 

 

Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester a testületi ülést 18:50 

perckor bezárta. 

 

 

 

Somogyi Balázs              Dr. Lakos László 

    polgármester                              jegyző 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

 

Szilasy László                      Szabó Tamás 

                képviselő                                              képviselő  


