
 1 

 

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. május 

26-án (csütörtök) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perkáta, 2016. május 26. 

 

Határozatok: 68-83/2016. (V. 26.) 

 

Rendeletek:   13/2016. (V. 27.) 

                        14/2016. (V. 27.) 

   

  

 

 



 2 

 

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: A 2016. május 26-án 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, Szilasy 

László képviselő-testületi tagok 

 

Dr. Lakos László jegyző 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Köszöntöm a képviselő-testület tagjait, az egészségügyi szolgáltatók, a védőnői szolgálat dolgozóit. 

Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel öt fő testületi tag jelen van. Kovács Ferenc és 

Ujfalusi Pál képviselő urak jelezték távolmaradásukat. Jegyzőkönyv hitelesítőknek felkérem Bogó 

Anikó és Szabó Tamás képviselő-testületi tagokat, amennyiben a képviselő-testületnek nincs 

ellenvetése. Napirend módosítást javaslok. Javaslom, hogy a Pénzügyi Bizottság 2015. évben 

végzett munkájáról szóló beszámolót vegye le napirendjéről a képviselő-testület, mert a Pénzügyi 

Bizottság elnöke nem tud részt venni az ülésen. Ezt a napirendet a képviselő-testület a következő 

rendes ülésén tárgyalja. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy egyéb napirendi pont 

felvételére vagy napirend módosításra van-e javaslat? Amennyiben nincs, aki támogatja a 

tizenegyedik napirendi pont levételét a napirendről, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

68/2016. (V. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Pénzügyi Bizottság 2015. évben végzett munkájáról szóló beszámoló tárgyalását leveszi 

a 2016. május 26-i ülés napirendjéről. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2016. május 26. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Javaslom elfogadásra a módosított napirendet. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

69/2016. (V. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a 2016. május 26-i 

rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint. 

 

NAPIREND 

 

1. Tájékoztató a perkátai egészségügyi szolgáltatók és a Védőnői Szolgálat 2015. 

évben végzett munkájáról 
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2. A Perkátai Szociális Központ gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 

3. Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

szóló beszámoló elfogadása 

4. Polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről 

5. A helyi adókról szóló rendelettervezet megtárgyalása 

6. A talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló rendelettervezet 

megtárgyalása 

7. A Perkátai Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása 

8. Perkáta Nagyközség Polgármestere Cafetéria Szabályzatának megtárgyalása 

9. Perkáta Nagyközség Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási 

tervének elfogadása 

10. Rendelkezés a települési környezetvédelmi alap felhasználásáról 

11. A köztartozásmentes adózói adatbázisba való felvételről szóló igazolás 

bemutatásának megtörténtéről szóló beszámoló elfogadása 

12. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó 

pályázat benyújtásával kapcsolatos döntéshozatal  

13. Területcserével kapcsolatos döntéshozatal 

14. Bejelentések 
 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2016. május 26. 

 

I. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Első napirendi pont tájékoztató a perkátai egészségügyi szolgáltatók és a Védőnői Szolgálat 2015. 

évben végzett munkájáról. Köszönöm az elkészített anyagokat. Kérdezem, hogy kívánják-e 

kiegészíteni az írásos beszámolót?  

 

Bogóné Plasek Krisztina védőnő 

Köszönjük nem. 

 

Dr. Török Katalin Eszter fogorvos 

Köszönöm nem. 

 

Dr. Kormos Zoltán háziorvos 

Köszönöm nem. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

2016. február 1-jétől a II. számú háziorvosi körzet helyettesítője az I. számú háziorvosi körzet 

háziorvosa, dr. Kormos Zoltán. Az idei évben változás következett be a keddenként igénybe vehető 

vérvétel szolgáltatás esetében, a szállítási költségeket az önkormányzat viseli. A korábbi években 

háziorvosi körzetenként 300 000 Ft-ot biztosított az önkormányzat ennek a feladatnak az ellátására, 

viszont a szállítást nem vállalta az a vállalkozás, amelyik üzemelteti ezt a szolgáltatást.  

Nemrég kaptunk egy megkeresést a dunaújvárosi fogászati ügyelet kapcsán. A fogászati ügyeletet 

ellátó fogorvosok díjemelést szeretnének kérni. A tegnapi napon konzultáltam dr. Dénes Judittal. 

Némiképp ellentmondásban vagyunk. A mi információink szerint az ügyeletet Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzata biztosítja. Ők ezért egy átalánydíjat biztosítanak minden egyes 

dunaújvárosi fogorvosnak. Mi egy 2006-ban kötött megállapodás alapján esetenként fizetünk a 

fogorvosoknak, a tavalyi évig 6000 Ft, jelenleg 6500 Ft a fogászati ellátás személyenkénti díja és 

8000 Ft emelést kérnek. Tájékoztatást kértem dr. Dénes Judittól, hogy Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Önkormányzata hozzájárult-e a díj emeléséhez. A fogorvosok szerint a kettőnek nincs köze 

egymáshoz. Én úgy gondolom, hogy van. A tegnapi napon a fogorvosok Dunaújváros Megyei Jogú 



 4 

Város Önkormányzatához benyújtottak egy átalánydíj emelési kérelmet, amelyben 50 000 Ft-ról 

60 000 Ft havi díjra emelnék meg minden fogászati ellátó díját.  

A II. számú védőnői körzet álláshelyét a tavalyi évben sikerült betölteni Illés Eszter személyében. 

Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.  

 

Szilasy László képviselő 

Valamennyien, akik az egészségügyben dolgoznak, szeretném megköszönni a munkájukat. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Az elmúlt hetekben egyeztettünk az egészségügyi szolgáltatókkal egy pályázattal kapcsolatban, 

amelyet önkormányzatunk nyújtott be. A pályázat hiánypótlását a mai napon megtettük. A pályázat 

az egészségügyi intézmény bővítéséről szól. Körülbelül 200 m
2
-es új szárnyat építenénk az orvosi 

rendelő mögé „L” alakban. A pályázatban az alapvető cél az egészségügyi szolgáltatások egy 

helyen való koncentrációja, illetve fejlesztése, másrészt az egészségügyi szolgáltatások településre 

vonzása. Az épületben fogorvosi rendelőt, háziorvosi rendelőt, nőgyógyászati rendelőt alakítanánk 

ki, valamint a védőnői rendelőt bővítenénk. Az intézménybe szeretnénk defibrilátort is telepíteni.  

Az egészségügyi szolgáltatókhoz kapcsolódik, hogy 2016. június 1-jétől új gyógyszerész lesz dr. 

Tóth Ferenc mellett, Békefi Géza személyében. Tájékoztatni fogunk mindenkit a változásokról, a 

további fejleményekről. Kérdezem dr. Tóth Ferencet, hogy kíván-e szólni? 

 

Dr. Tóth Ferenc gyógyszerész 

Annyival egészíteném ki, hogy a személyi jogról lemondtam, azt átvette Békefi Géza, de az 

átmeneti időszakban együtt fogunk dolgozni. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Visszaadom a szót az egészségügyi szolgáltatóknak, ha van kérdés, hozzászólás. Amennyiben 

nincs, a képviselő-testület tudomásul veszi az egészségügyi szolgáltatók beszámolóit.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

II. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Második napirendi pont a Perkátai Szociális Központ gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása. Köszöntöm Hruby Enikőt, a Perkátai Szociális 

Központ dolgozóját. Kérdezem Hruby Enikőt, hogy kívánja-e kiegészíteni a beszámolót? 

 

Hruby Enikő a Perkátai Szociális Központ dolgozója 

Köszönöm, nem kívánom kiegészíteni. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Köszönöm. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.  

 

Szilasy László képviselő 

Jó a kapcsolatunk a központtal, jól tudunk együttműködni. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

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

kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

70/2016. (V. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Perkátai Szociális 

Központ gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységéről szóló 

beszámolót. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2016. május 26. 

 

III. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Harmadik napirendi pont az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról szóló beszámoló elfogadása. Kérdezem Jegyző Urat, hogy kívánja-e kiegészíteni a 

beszámolót? 

 

Dr. Lakos László jegyző 

A Perkátai Szociális Központtal nekünk is nagyon jó az együttműködésünk. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

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

beszámolót.  Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

71/2016. (V. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta az Önkormányzat 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót. A 

beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2016. május 26. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az ötös, hatos, hetes, nyolcas, kilences, tízes, tizenkettes, 

tizenhármas, tizennégyes napirendi pontokat. A bizottsági vélemény ismertetésére felkérem Szilasy 

Lászlót. 

 

Szilasyi László képviselő 

A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az említett napirendi pontokat és az előterjesztéseket, javaslatokat 

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

IV. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Negyedik napirendi pont polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről. 

Az Mötv. rendelkezése szerint a megválasztott önkormányzati képviselőnek minden év január 1-től 

számított 30 napon belül eleget kell tennie vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, amelynek 

önkormányzatunk mind a 7 képviselőjel eleget tett. A Pénzügyi Bizottság név szerint szavazott 

minden személy esetében a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről. Kérem a képviselő-

testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a beszámolót. Aki 

ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

72/2016. (V. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a beszámolót arra 

vonatkozóan, hogy minden képviselő-testületi tag határidőben eleget tett 2016. évi 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2016. május 26. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

„Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX törvény rendelkezése szerint 

az önkormányzati képviselő köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente 

legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről. Kérem az önkormányzati 

képviselőket, hogy a tájékoztatási kötelezettségüknek december 31-ig tegyenek eleget. 

„Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. törvény 

24. § (3) bekezdése értelmében az egyéb állami és önkormányzati adatkezelőknek e törvény 

végrehajtása érdekében adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot kell készíteniük, mely 

rendelkezésnek önkormányzatunk eleget tesz azzal, hogy az Adatvédelmi és Adatbiztonsági 

Szabályzat a Közszolgálati Szabályzat részét képezi.  

Az előző rendes önkormányzati képviselő-testületi ülés előtt, április 21-én nyílt meg a Győry-

kastélyban Martin Jánosné és Mukli Ágnes fotókból és versekből készített kiállítása, amely április 

29-ig volt látogatható. A megnyitón elsőként Bogó Anikó igazgató köszöntötte a vendégeket, majd 

átadta a szót Martin Jánosnénak és Mukli Ágnesnek. A kiállítás mindkét alkotója perkátai 

származású. Szeretettel beszéltek a településről és az itt eltöltött időről, s örömüket fejezték ki, hogy 

bemutathatják Perkátának munkájukat. Őket a Szivárvány Óvoda gyermekeinek néptánc előadása 

követte, melyet Mosonyi Györgyné tanított be. A megnyitót egy vetítés zárta, amely során a 

kiállítás képeit és verseit zenei aláfestéssel tekinthették meg a részt vevők. Mukli Ágnes verseit 

Horváth Fanni szavalta el a vetítés alatt. 

2016. április 23-án elhunyt Fegyverneki Ágnes (született Horn Ágnes) feleség és 4 gyermek 

édesanyja, aki az elmúlt közel 9 évben a Perkátai Polgármesteri Hivatal hivatalsegédi feladatait látta 

el. Ági férjével, Lóránttal közel másfél évtizede nagy tervekkel érkezett Perkátára és elmondható 

róluk, hogy ízig-vérig perkátaivá váltak. Nem az eredeti tervüket valósították meg Perkátán, hanem 

más feladatuk lett. Ági közvetlensége miatt is közösségünk aktív tagja lett. Hivatalsegédi feladati 

mellett az elmúlt évek választásain szavazatszámláló bizottsági tag lett, bekapcsolódott a szociális 

intézmény munkájába, mivel évek óta ő felügyelte közel 120 perkátai ellátott népkonyhai ellátását. 

Aki ismerte, sose felejti el segítőkészségét, szarkasztikus, de sokszor önironikus humorát, illetve 

családjáért viselt felelősségvállalását. Tudtunk egészségi állapotáról, de mégis váratlanul, 

villámcsapásként ért mindenkit a hír, hiszen sebezhetetlennek tűnt. Kérem a képviselő-testület 

tagjait, hogy egy perces néma felállással adózzunk Ágnes emlékének. 

A KDOP-2.1.1/B-12-2012-0012 „Kínai-magyar Kulturális Turisztikai Központ létrehozása a 

perkátai Győry kastélyban” pályázat záró ellenőrzésére 2016. április 25-én került sor. Az Új 

Széchenyi Terv keretében a KDOP-2.1.1/B-12-2012-0012 kódszámú, „Kínai-magyar Kulturális 

Turisztikai Központ létrehozása a perkátai Győry kastélyban” című pályázat – mely az Európai 

Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg 344 

901 459 forint 100 %-os támogatással – záró ellenőrzése sikeresen, hiánypótlásra való felszólítás 

nélkül zárult le. 

A perkátai Győry kastélyban egy újabb perkátai szerző könyve került bemutatásra. A kicsiknek 

szóló állattörténet szerzője Kovács Mihályné született Bihari Ilona, illusztrátora pedig Horváth 

Dóri. 2016. április 27-én és 28-án az alsós gyerekeknek szánt felolvasással történt meg a bemutató. 

2016. április 29-én 9 órakor Perkátán is kezdetét vette az országos hulladékgyűjtési akció, a 

Teszedd. Az iskola parkjából indultak az általános iskolás diákok, a település központjában 

gyűjtötték a szemetet, míg a Faluüzemeltetés és a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

munkatársai elsősorban a külterületeket tisztították meg a szeméttől. A hulladék nagy része ezeken 
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a területeken volt. Harminc zsák szemetet gyűjtöttek ezen a napon az akcióban résztvevők, 

amelyhez idén 6. alkalommal csatlakozott önkormányzatunk. 

2016. április 30-án, 10 órától vette kezdetét az adonyi Dunamenti Szent Orbán Borrend által 

szervezett XXII. kistérségi borverseny. Az eseményt Somogyi Balázs polgármester nyitotta meg 

rövid beszédével, melyben üdvözölte a Győry-kastély dísztermében összegyűlt borászokat. A 

verseny során több mint száz térségi fehér, vörös illetve siller, rozé és idegen termőhelyű borokat 

osztályoztak a bírák. 

Szintén április 30-án 10 órától kezdődött a Testvértelepülési Kiállítás, valamint a Perkátai Kínai 

Központ Nonprofit Kft. „A mi kastélyunk” című rajzpályázatának megnyitója. A megnyitón 

Somogyi Balázs köszöntötte a jelenlévőket. Néhány szóban ismertette a Testvértelepülési Kiállítást, 

majd gratulált Krizsány Zsuzsanna és Papp Péter fotósoknak, akiknek képei helyet kaptak a 

Franciaországból érkező kiállítás anyagában. Ezt követően átadta a szót Horváth Dórának és 

Szarka-Áldott Katalinnak, akik kihirdették a rajzpályázat nyerteseit. Az 1-2. évfolyamosok között 

első helyezést ért el Balázs Zita, másodikat Dankó Korina és harmadikat Csóti Bertold. Külön díjas 

lett Iványi Mátyás. A 3-4. évfolyamban az első helyet László Orsolya alkotása érdemelte ki, 

második helyezett lett Bernhardt Boglárka és harmadik László Emma. A különdíjas Iványi Noémi 

lett. A felső tagozatos diákok közül az első László Lilla lett, második helyezést ért el Kónicz 

Marcell. A harmadik helyet Héber Dórának ítélte oda a zsűri. Különdíjasok lettek Horváth Mónika 

és Kiss Viktor. 

2016. április 30-án tartották meg a hagyományos Testvértelepülési és Sport Napot. A rendezvény 8 

órakor vette kezdetét a sportpályán, ahol a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat által 

meghirdetett Futball Kupára várták az érdeklődőket. A programra hat csapat nevezett, kicsik és 

nagyok egyaránt. 

Cipő perkátai barátai, Bogó Ágnes és Horváth Árpád a nemrégiben Iváncsán megvalósított kiállítás 

után kezdeményezték, hogy hasonló rendezvény valósuljon meg Perkátán. Ők ajánlottak minket a 

Budapesten is már bemutatott kiállítás kurátorának, Nagy Tibor Istvánnak, aki javasolta Cipő 51. 

születésnapján, május 3-át az időpontnak, amivel megtisztelt minket. A kiállítási anyag több helyről 

származik. Nagy Tibor István és Barakka Károly, mint a kiállítás kurátorai hoztak el 24 db 

nagyméretű, Horváth Balázs által Cipőről készített fotót, 3 db egész pályafutást bemutató 

fotómontázst, illetve egy Cipő által dedikált plakátot. Bódi Zsuzsa, Cipő özvegye is számos ereklyét 

adott kölcsön, köztük Cipő zenei és állami díjait, kisvárdai díszpolgári oklevelét, jegyzetfüzetét, 

több klipben látható felöltőjét, ifjúkorában Cseh Tamástól kért aláírását. A kiállítás hírére ifjúkori 

barátok: Kállai Anikó és Bali Imre is hoztak Cipőről számos fotót emléket, illetve Bogó Ágnes is 

elhozta Cipőhöz köthető tárgyi emlékeit, köztük egyik fellépő trikóját. Nagyon köszönjük Nagy 

Tibor István, Barakka Károly, Bódi Zsuzsa és lányai, Kállai Anikó és Bali Imre, illetve Bogó Ágnes 

és a Budapest XII. kerületi Virányosi Közösségi Ház felajánlásait. A tárgyi emlékek mellett Nagy 

Tibor István egy emlékező fellépést is szervezett a kiállításmegnyitóra, sőt a Mohikán együttes két 

tagja (Nagy Tibor István és Földes Máté) Cipő születésnapjára írt dalt, az Utolsó dalt (szerző: 

Földes Máté) itt nálunk adta elő először élőben. Zajácz D. Zoltánnal, aki a Cipőfűző zenekarban 

együtt játszott Cipővel közösen is előadtak egy számot. Nézői kérésre negyedik számként, egy 

Republic számot is előadott a Mohikán együttes. A megnyitó kapcsán Cipő zenésztársaként Nagy 

Tibor István konferálta az együttest, illetve emlékezett Cipőre, majd Bogó Ágnes Cipő és családja 

barátjaként számos emléket osztott meg a jelenlevőkkel, nem kerülve a nehéz pillanatokat sem. 

Nagyon köszönjük Cipő barátainak és zenésztársainak a kiállítás Perkátára hozását! 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából Perkátán is kutatást végzett a 

Terror Háza Múzeum. A 1956-os Emlékév kapcsán az elmúlt időszakban a Nemzetközi Roma 

Emléknap tiszteletére a budapesti 4-6-os villamos vonalán plakátokkal is megemlékeztek 56 roma 

mártírjairól, köztük a perkátai származású Csányi Sándorról. A Terror Háza Múzeum felajánlotta 

együttműködését önkormányzatunk számára az emlékéve kapcsán a Csányi Sándorról szóló méltó 

megemlékezésben. 

A Perkátai ÁMK József Attila Könyvtára a tavalyi évben pályázati kérelmet nyújtott be a NKA 

szakkollégiumához, amely nem járt eredménnyel. A Győry kastély felújítása után most már méltó 

körülmények közé várhatjuk a látogatókat, ezért intézményünk újra benyújtja pályázatát, amellyel 

kapcsolatosan konzultációt vettem részt Székesfehérvárott a Vörösmarty Könyvtár vezetőivel. 
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A Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskolában rendezték meg május 7-én a X. Országos 

Prózamondó versenyt 6-10 éves korú gyermekek számára. Csak azok a tanulók vehettek részt, akik 

már valamely versenyen (városi vagy területi) helyezést értek el. A felhívásra jelentkezve 

Perkátáról Kovács Roland 1. a osztályos tanuló indult, aki a Róka meg a macska című Grimm-

mesét adta elő és országos második helyezést ért el. Gratulálunk Kovács Rolandnak és felkészítő 

pedagógusának, Vátkainé Boda Ildikónak. 

2016. május 8-án Perkátára látogatott a Diaoyutai elnevezésű kínai országos tervező vállalat három 

munkatársa Gu Pei Lin igazgató Úr vezetésével, hogy testvértelepülésünk, Huaxiang és az azt 

magába foglaló Fengtai kerület által a Győry kastélyban hamarosan berendezendő Kínai-magyar 

Kulturális Találkozóhely és Turisztikai Központ általuk felajánlott kiállítási helyszíneit felmérjék. 

A szakemberek az állami dekorációt és kiállítás tervező vállalat munkatársaiként közel egy 

délelőttöt töltöttek településünkön. 

2016. május 10-én küldöttgyűlésen vettem részt Dunaújvárosban a Dunaújvárosi Vízitársulat 

tisztújító ülésén. Az ülésen részt vett a Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szövetségének elnöke, 

Szegedi Sándor Úr is. A tavalyi évről szóló beszámolók elfogadása után a 2016. évi terv elfogadása 

történt meg. A küldöttgyűlés az önkéntes hozzájárulás mértékét helyben hagyta. A tisztújítás előtt 

Szabó Tamás elnök, illetve a többi tisztviselő benyújtotta lemondását. A küldöttgyűlés egyhangú 

szavazással az Intézőbizottság elnökének Szabó Tamást, tagjainak: Marczinka Tamást, Hetyei 

Gábort, Muray Ritát, Rauf Pált és Dr. Gergácz Zoltánt, míg a Felügyelő Bizottság elnökének 

Némethné Somorácz Mártát, tagjainak pedig Andrási Józsefet, Czakó Lászlót, Hirják Andrást és 

Rauf Norbertet választotta meg. 

2016. május 12-én tartották meg a Győry kastélyban, a “Helyünk van a világban” elnevezésű 

játékos vetélkedőt SNI-s és halmozottan hátrányos gyermekek számára. A Hunyadi Mátyás 

Általános Iskola immár hetedik alkalommal rendezte meg a versenyt, melyhez hat iskola 

csatlakozott, így a döntőre Adonyból, Dunaújvárosból, Dunaföldvárról, Szabadegyházáról, 

Sárosdról és Perkátáról érkeztek gyerekek, összesen harmincheten. 

Vaskóné Gálfi Erzsébet festőművész újabb perkátai kiállítása május 14-én 16 órakor nyílt meg a 

felújított Győry-kastélyban, amelyben a felújítás után ez az első festménykiállítás. A perkátai 

festőművész csodálatos képei között néhány perkátai tájképben is gyönyörködhettek a megnyitóra 

érkező vendégek. A perkátai festőnek először 2012-ben mutatták be – szintén a kastélyban – a 

műveit, így külön öröm volt a szervezők számára, hogy a felújított épületben az ő műveit állíthatták 

ki először a festmény kiállítások közül. A megnyitón elsőként Bogó Anikó alpolgármester 

köszöntötte a jelenlévőket, majd ezt követően Vaskóné Gálfi Erzsébethez intézett kérdéseket, 

melyek által jobban megismerhették a művészt, a rendezvény részt vevői. Ez után a Népművészeti 

foglalkozás gyermekeinek népdalcsokrát hallgathatták meg az összegyűltek, s a megnyitót kötetlen 

beszélgetés, valamint a festmények közelebbi megtekintése zárta. A pillanat, ami örök című 

kiállítást június 2-ig lehet megtekinteni a Győry-kastélyban, munkanapokon 8-16 óráig. A 

következő időszak eseményei. 2016. május 25-én, 28-án és június 11-én lesz az eboltás az 

állatorvosi rendelőben. 2016. május 28-án 9 órakor kezdődik az Újszülöttek Ligete 2016 avatás a 

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

elfogadásra az aktuális eseményekről szóló polgármesteri beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

73/2016. (V. 26.) 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. május 26. 
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V. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Ötödik napirendi pont a helyi adókról szóló rendelettervezet megtárgyalása. Kérdezem Jegyző Urat, 

hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést? 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Az előzőleg elfogadott rendeletet a Fejér Megyei Kormányhivatal megvizsgálta és apró 

pontatlanságokra hívta fel a figyelmünket. Mondanék egy példát. A helyi adókról szóló rendelet 

esetében adómentesítettük az építmények közül a lakást. Felhívták a figyelmet, hogy ha a lakás 

vállalkozó tulajdonában van és a vállalkozás üzleti célját szolgálja, akkor arra nem jár mentesség. 

Az eddigi szabályozás szerint a magánszemély kommunális adója adótárgyanként volt adóköteles. 

Tehát ha valakinek volt egy telke, akkor azután is kellett fizetni adót, és ha azon állt egy lakóépület, 

akkor arra is külön ugyanakkora összegű kommunális adót kellett fizetni. Az önkormányzat 

gyakorlatában soha nem volt így, mindig egy adótárgy után fizette meg az adózó a kommunális adó 

összegét. Ezt is kifogásolták. Ha ezt így akarjuk, akkor mondjuk ki azt, hogy egy adótárgy 

megfizetése esetén a többi adótárgy megfizetése alól mentesülnek az adózók. Ezeket a 

pontosításokat hajtottuk végre az új rendelettervezet megalkotásakor. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

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

helyi adókról szóló rendelettervezetet. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi rendeletet alkotja: 

 

13/2016. (V. 27.) képviselő-testületi rendelet 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a helyi adókról” szóló 

rendeletet. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

VI. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Hatodik napirendi pont a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló rendelettervezet 

megtárgyalása. A rendeletet véleményezésre megküldtük a Fejér Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya és a Fejér Megyei Önkormányzat részére. 

Kifogással nem éltek a rendelettel kapcsolatban. Kérdezem Jegyző Urat, hogy kívánja-e 

kiegészíteni az előterjesztést? 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Szintén hasonló okból történt a rendelet pontosítása. Például környezetterhelő anyagok helyett 

szennyvizet kellett beírni. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

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

talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról rendelettervezetet. Aki ezzel egyetért, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 
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A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi rendeletet alkotja: 

 

14/2016. (V. 27.) képviselő-testületi rendelet 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a talajterhelési díjjal 

kapcsolatos helyi szabályokról” szóló rendeletet. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi. 

 

VII. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

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

Pénzügyi Bizottság ülésén több pontosítás történt meg. A szükséges változtatások megtörténtek. 

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

Perkátai Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

74/2016. (V. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

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

határozatával elfogadott Perkátai Általános Művelődési Központ Alapító Okiratát a 

határozat mellékletében foglalt tartalommal módosítja. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2016. május 26. 

 

Melléklet a 74/2016. (V. 26.) képviselő-testületi határozathoz 

 

Okirat száma: …/2016. (…..) 

Módosító okirat 

 

A Perkátai Általános Művelődési Központ a Perkáta Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013. május 31. napján kiadott 54/2013. 

(V.30) számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

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

bekezdése alapján – Perkáta Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 

74/2016. (V. 26.) önkormányzati határozatára figyelemmel – a következők szerint 

módosítom: 

 

1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe – mely a módosított okirat 1.1. pontjában 

szerepel – az alábbi rendelkezés lép: 

1.1. A költségvetési szerv 

        1.1.1. megnevezése: Perkátai Általános Művelődési Központ 

       1.1.2. rövidített neve: Perkátai ÁMK. 

 

2. Az alapító okirat 2. és 2.1. pontja helyébe – mely a módosított okirat 1.2. 

pontjában szerepel – az alábbi rendelkezés lép: 
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1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2431 Perkáta, Dózsa György utca 15. 

1.2.2. telephelye(i):  

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Perkátai ÁMK Szivárvány 

Óvoda  

2431 Perkáta, Bocskai utca 

1. 

2 
Perkátai ÁMK Szivárvány 

Óvoda 

2431 Perkáta, Bocskai utca 

2. 

3 

Perkátai ÁMK József Attila 

Nagyközségi Könyvtár és 

Művelődési Ház  

2431 Perkáta, Dózsa 

György utca 15. 

4 

Perkátai ÁMK József Attila 

Nagyközségi Könyvtár és 

Művelődési Ház 

2431 Perkáta, Szabadság 

tér 11. 

 

3. Az alapító okirat 2.2., 2.3., 2.4., 2.5 és 2.6. pontjai elhagyásra kerülnek. 

 

4. Az alapító okirat 3. pontja elhagyásra kerül. 

 

5. Az alapító okirat az alábbi 2.1. ponttal egészül ki: 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1994. január 1. 

6. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe – mely a módosított okirat 2.2. pontjában  

szerepel- az alábbi rendelkezés lép: 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 

2.2.2. székhelye: 2431 Perkáta, Szabadság tér 1. 

7. Az alapító okirat az alábbi 2.3. ponttal egészül ki: 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1. 

Perkáta-Nagykarácsony-

Aba Köznevelési 

Intézményi Társulás 

2431 Perkáta, Szabadság tér 1. 

 

8. Az alapító okirat 4.2. és 4.3. pontjai helyébe – mely a módosított okirat 3.2. 

pontjában szerepel- az alábbi rendelkezés lép: 

3.2 A költségvetési szerv fenntartójának 

            3.2.1. megnevezése: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 

3.2.2 székhelye: 2431 Perkáta, Szabadság tér 1. 

9. Az alapító okirat 5. pontja helyébe – mely a módosított okirat 3.1. pontjában 

szerepel – az alábbi rendelkezés lép: 

3.1 A költségvetési szerv irányító szervének 
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3.1.1. megnevezése: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 

3.1.2. székhelye: 2431 Perkáta, Szabadság tér 1. 

10. Az alapító okirat 6. pontja helyébe – mely a módosított okirat 6.1.1. pontjában 

szerepel – az alábbi rendelkezés lép: 

 6.1.1. típusa: többcélú köznevelési intézmény – általános művelődési központ 

11. Az alapító okirat az alábbi 6.1.2. ponttal egészül ki: 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 

12. Az alapító okirat 7.1. pontja helyébe – mely a módosított okirat 6.2. pontjában 

szerepel – az alábbi rendelkezés lép: 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a 

köznevelési intézmény 

 
feladatellátási hely 

megnevezése 

tagozat 

megjelölése 

maximális 

gyermek-, 

tanulólétszám 

1 

Perkátai ÁMK 

Szivárvány Óvoda (2431 

Perkáta, Bocskai u. 1.) 

- 50 (2 csoport) 

2 

Perkátai ÁMK 

Szivárvány Óvoda (2431 

Perkáta, Bocskai u. 2.) 

- 72 (3 csoport) 

 

13. Az alapító okirat 8. pontja helyébe – mely a módosított okirat 4.5. pontjában 

szerepel – az alábbi rendelkezés lép: 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Perkáta Nagyközség 

közigazgatási területe. 

14. Az alapító okirat 9. pontja helyébe – mely a módosított okirat 6.1.3. pontjában 

szerepel – az alábbi rendelkezés lép: 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: önálló jogi személy. Önállóan 

működő, az előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörű, 

önálló bankszámlával rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szerv.  

Pénzügyi-gazdálkodási feladatait – munkamegosztási megállapodás alapján – a 

Perkátai Polgármesteri Hivatal látja el.  

15. Az alapító okirat 10. pontja helyébe – mely a módosított okirat 4.1. pontjában 

szerepel – az alábbi rendelkezés lép: 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: az óvodai nevelés a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. Tv. 8. §-a alapján. Ellátja továbbá Perkáta közigazgatási 

területén a könyvtári szolgáltatási és közművelődési feladatokat.  

16. Az alapító okirat 11. pontja helyébe – mely a módosított okirat 4.2. és 4.3. 

pontjában szerepel az alábbi rendelkezés lép: 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Iskolai előkészítő oktatás 
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a., Napközi Otthonos Óvoda 

Alapfeladata: a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig – Nkt. 45.§ 

(2) bekezdésében meghatározottak szerint –történő nevelése. 

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított 

fél éven belül betölti, - feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek 

hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek 

felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1)). 

Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába 

foglaló foglalkozás keretében folyik, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja 

szerint. 

Az óvoda a gyermek 2,5 illetve 3 éves korától ellátja a gyermekek védelméről és 

gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint a gyermek 

napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is. 

Az óvoda az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján ellátja a kiemelt 

figyelmet igénylő tanulók közül a különleges bánásmódot igénylő sajátos neveltetési 

igényű gyermekek integrált nevelését, a következő vonatkozások szerint: 

 mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos (F80), kevert 

specifikus zavarral küzd (F83). 

 

b., Könyvtár és Művelődési Ház 

 

 A Könyvtár és Művelődési Ház rendeltetése a helyi helytörténeti hagyományok és 

helytörténeti eszközök, tárgyak, rendszerezése, a létrehozott gyűjtemény 

gondozása, gyarapítása és bemutatása. 

 Megszervezi a kiemelt állami és önkormányzati rendezvényeket, ideértve a 

kapcsolódó rendezvények szervezését is, különös tekintettel a település 

hagyományos és rendszeres rendezvényeire.  

 A Könyvtár ellátja a közművelődési könyvtári feladatokat, gondozza a meglévő 

könyv és egyéb információs állományt, gondoskodik gyarapításukról és 

megőrzésükről. Egyenlő esélyű, korlátlan hozzáférést biztosít a látogatóknak a 

kulturális értékekhez, és a nyilvános információkhoz. 

 

 Ellátja közművelődési és kulturális feladatokat, színes kulturális programokat kínál.  

 

17. Az alapító okirat 11.I. pontja helyébe – mely a módosított okirat 4.4. 

pontjában szerepel – az alábbi rendelkezés lép: 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 

megjelölése: 

 

 kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

2 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

3 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

4 082044 Könyvtári szolgáltatások 

5 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel 

fejlesztése 

6 080292 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális 

értékek gondozása 

7 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

8 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
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9 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

10 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

11 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

12 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

 

18. Az alapító okirat 12. pontja helyébe – mely a módosított okirat 5.1. pontjában 

szerepel – az alábbi rendelkezés lép: 

 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A Perkátai Általános Művelődési Központ igazgatója, akit nyilvános pályázat alapján 

5 évi meghatározott időtartamra Perkáta Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testülete bíz meg, s gyakorolja tekintetében – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglalt rendelkezések szerint – a munkáltatói 

jogokat. 

Az Általános Művelődési Központ igazgatója egyidejűleg intézményegység vezetői 

feladatokat is ellát.  

Az egyéb munkáltatói jogkört Perkáta Nagyközség Önkormányzat Polgármestere 

gyakorolja.  

Az Általános Művelődési Központot az igazgató képviseli. 

 

19. Az alapító okirat 13. pontja helyébe – mely a módosított okirat 5.2. pontjában 

szerepel – az alábbi rendelkezés lép: 

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. Tv. 

2 egyéb foglalkoztatásra irányuló 

jogviszony (megbízási jogviszony) 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. Tv. 

 

20. Az alapító okirat 14. pontja helyébe – mely a módosított okirat 6.3. pontjában 

szerepel – az alábbi rendelkezés lép: 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi száma 

vagyon feletti 

rendelkezés 

joga vagy a 

vagyon 

használati joga 

az ingatlan 

funkciója, célja 

1 2431 Perkáta, Bocskai 667/2; 667/3 térítésmentes óvoda 
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utca 1. használat 

2 
2431 Perkáta, Bocskai 

utca 2. 

1122/1 térítésmentes 

használat 

óvoda 

3 
2431 Perkáta, Dózsa 

György utca 15. 

1104 térítésmentes 

használat 

művelődési 

ház, könyvtár 

4 
2431 Perkáta, 

Szabadság tér 11. 

180 térítésmentes 

használat 

művelődési ház 

 

21. Az alapító okirat 15. pontja elhagyásra kerül. 

 

22. Az alapító okirat 16. pontja elhagyásra kerül. 

 

Jelen módosító okiratot 2016. július 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Perkáta, 2016. május 26. 

 

P.H. 

 

                                    ___________________________ 

                                                          Somogyi Balázs 

               polgármester 

        

Somogyi Balázs polgármester 

Javaslom elfogadásra a Perkátai Általános Művelődési Központ egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okiratát. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

75/2016. (V. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Perkátai Általános 

Művelődési Központ 74/2016. (V. 26.) képviselő-testületi határozattal módosított, 

egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jelen határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja.  

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2016. május 26. 

 

Melléklet a 75/2016. (V. 26.) képviselő-testületi határozathoz 

 

 

Okirat száma: …/2016. (… …) 

Alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 
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Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Perkátai 

Általános Művelődési Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

     1.1.1. megnevezése: Perkátai Általános Művelődési Központ 

    1.1.2. rövidített neve: Perkátai ÁMK. 

 

1.2. A költségvetési szerv 

    1.2.1. székhelye: 2431 Perkáta, Dózsa György utca 15. 

    1.2.2. telephelye(i):  

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Perkátai ÁMK Szivárvány Óvoda  
2431 Perkáta, Bocskai utca 

1. 

2 Perkátai ÁMK Szivárvány Óvoda 
2431 Perkáta, Bocskai utca 

2. 

3 

Perkátai ÁMK József Attila 

Nagyközségi Könyvtár és Művelődési 

Ház  

2431 Perkáta, Dózsa 

György utca 15. 

4 

Perkátai ÁMK József Attila 

Nagyközségi Könyvtár és Művelődési 

Ház 

2431 Perkáta, Szabadság 

tér 11. 

 

2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1994. január 1. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 

2.2.2. székhelye: 2431 Perkáta, Szabadság tér 1. 

 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1. 
Perkáta-Nagykarácsony-Aba 

Köznevelési Intézményi Társulás 

2431 Perkáta, Szabadság tér 1. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1 A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 

3.1.2. székhelye: 2431 Perkáta, Szabadság tér 1. 
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3.2 A költségvetési szerv fenntartójának 

       3.2.1. megnevezése: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 

                3.2.2. székhelye: 2431 Perkáta, Szabadság tér 1. 

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: az óvodai nevelés a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. Tv. 8. §-a alapján. Ellátja továbbá Perkáta közigazgatási területén a 

könyvtári szolgáltatási és közművelődési feladatokat.  

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Iskolai előkészítő oktatás  

 

a., Napközi Otthonos Óvoda 

Alapfeladata: a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig – Nkt. 45.§ (2) 

bekezdésében meghatározottak szerint –történő nevelése. 

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél 

éven belül betölti, - feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában 

tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek felvételi kérelme 

teljesíthető (Nkt. 8. § (1)). 

Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába 

foglaló foglalkozás keretében folyik, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja 

szerint. 

Az óvoda a gyermek 2,5 illetve 3 éves korától ellátja a gyermekek védelméről és 

gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint a gyermek napközbeni 

ellátásával összefüggő feladatokat is. 

Az óvoda az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján ellátja a kiemelt 

figyelmet igénylő tanulók közül a különleges bánásmódot igénylő sajátos neveltetési 

igényű gyermekek integrált nevelését, a következő vonatkozások szerint: 

 mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos (F80), kevert 

specifikus zavarral küzd (F83). 

 

b., Könyvtár és Művelődési Ház 

 

 A Könyvtár és Művelődési Ház rendeltetése a helyi helytörténeti hagyományok és 

helytörténeti eszközök, tárgyak, rendszerezése, a létrehozott gyűjtemény gondozása, 

gyarapítása és bemutatása. 

Megszervezi a kiemelt állami és önkormányzati rendezvényeket, ideértve a kapcsolódó 

rendezvények szervezését is, különös tekintettel a település hagyományos és rendszeres 

rendezvényeire.  

 A Könyvtár ellátja a közművelődési könyvtári feladatokat, gondozza a meglévő könyv 

és egyéb információs állományt, gondoskodik gyarapításukról és megőrzésükről. 

Egyenlő esélyű, korlátlan hozzáférést biztosít a látogatóknak a kulturális értékekhez, és 

a nyilvános információkhoz. 

 

 Ellátja közművelődési és kulturális feladatokat, színes kulturális programokat kínál.  

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:  

 kormányzati kormányzati funkció megnevezése 
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funkciószám 

1 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

2 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

3 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

4 082044 Könyvtári szolgáltatások 

5 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel 

fejlesztése 

6 080292 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális 

értékek gondozása 

7 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

8 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

9 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

10 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

11 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

12 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Perkáta Nagyközség 

közigazgatási területe. 

 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

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

évi meghatározott időtartamra Perkáta Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

bíz meg, s gyakorolja tekintetében – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvényben foglalt rendelkezések szerint – a munkáltatói jogokat. 

Az Általános Művelődési Központ igazgatója egyidejűleg intézményegység vezetői 

feladatokat is ellát.  

Az egyéb munkáltatói jogkört Perkáta Nagyközség Önkormányzat Polgármestere 

gyakorolja.  

Az Általános Művelődési Központot az igazgató képviseli. 

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. Tv. 

2 egyéb foglalkoztatásra irányuló 

jogviszony (megbízási jogviszony) 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. Tv. 

 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: többcélú köznevelési intézmény – általános művelődési központ. 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés. 
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6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: önálló jogi személy. Önállóan 

működő, az előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes 

jogkörű, önálló bankszámlával rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szerv.  

Pénzügyi-gazdálkodási feladatait – munkamegosztási megállapodás alapján – a 

Perkátai Polgármesteri Hivatal látja el.  

 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a 

köznevelési intézményben 

 

 
feladatellátási hely 

megnevezése 

tagozat 

megjelölése 

maximális 

gyermek-, 

tanulólétszám 

1 

Perkátai ÁMK 

Szivárvány Óvoda (2431 

Perkáta, Bocskai u. 1.) 

- 50 (2 csoport) 

2 

Perkátai ÁMK 

Szivárvány Óvoda (2431 

Perkáta, Bocskai u. 2.) 

- 72 (3 csoport) 

 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi száma 

vagyon feletti 

rendelkezés 

joga vagy a 

vagyon 

használati joga 

az ingatlan 

funkciója, célja 

1 
2431 Perkáta, Bocskai 

utca 1. 

667/2; 667/3 térítésmentes 

használat 

óvoda 

2 
2431 Perkáta, Bocskai 

utca 2. 

1122/1 térítésmentes 

használat 

óvoda 

3 
2431 Perkáta, Dózsa 

György utca 15. 

1104 térítésmentes 

használat 

művelődési 

ház, könyvtár 

4 
2431 Perkáta, 

Szabadság tér 11. 

180 térítésmentes 

használat 

művelődési ház 

 

7. Záró rendelkezés 

 

Jelen alapító okiratot 2016. július 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 

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

okiratot visszavonom. 

Kelt: Perkáta, 2016. május 26. 

P.H. 
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                                                                              ____________________________ 

                                                                          Somogyi Balázs 

                                                                          polgármester 

 

VIII. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Nyolcadik napirendi pont Perkáta Nagyközség Polgármestere Cafetéria Szabályzatának 

megtárgyalása. Kérés volt felénk, hogy ezt a juttatást minden évben vizsgáljuk felül. Kérem a 

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

összegét és Perkáta Nagyközség Polgármestere Cafetéria Szabályzatának elfogadására vonatkozó 

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

 

A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

76/2016. (V. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Somogyi Balázs polgármester 

cafetéria-juttatásának éves keretösszegét bruttó 200 000 Ft-ban határozza meg. 

A képviselő-testület a polgármestert megillető cafetéria-juttatásról szóló szabályzatot a 

határozat 1. melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá. 

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak végrehajtásáról 

intézkedjen. 

 

Felelős: Dr. Lakos László jegyző 

Határidő: 2016. május 26. 

 

 

1. melléklet a 76/2016. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozathoz 

 

Perkáta Nagyközség Polgármestere 

Cafetéria Szabályzata 

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete „a polgármesteri tisztség 

ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról” szóló 1994. 

évi LXIV. törvény 13. §-a, „a közszolgálati tisztviselőkről” szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

151. §-a, „a személyi jövedelemadóról” szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-a alapján a 

polgármester cafetéria-juttatási rendszerét a következők szerint szabályozza. 

 

I. Fejezet 

 

Általános rendelkezések 

 

1) A cafetéria-juttatási rendszer a képviselő-testület által előre meghatározott keretösszegen 

és juttatási elemeken belül egyénre szabott választásra ad lehetőséget. 

2) A Cafetéria Szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) személyi hatálya Perkáta 

Nagyközség Polgármesterére terjed ki. 

3) Nem jogosult cafetéria rendszerbe tartozó juttatások igénybevételére: 

a) a tartós külszolgálaton levő, illetve nemzeti szakértőként foglalkoztatott 

polgármester, 

b) a polgármester azon időtartam vonatkozásában, amelyre illetményre nem jogosult, 

feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a harminc napot, a harminc napot 

meghaladó távollét esetében a polgármestert a  távollét első napjától kezdve nem 

illeti meg a juttatás. 

4) A cafetéria rendszer –meghatározott feltételekkel- a következő juttatásokat tartalmazza: 
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a) Erzsébet utalvány, 

b) iskolakezdési támogatás, 

c) önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári támogatás 

d) önkéntes kölcsönös egészségpénztári támogatás 

e) Széchenyi Pihenő Kártya keretében (a továbbiakban: SZÉP kártya): 

ea) szálláshely-szolgáltatás, 

eb) melegkonyhás vendéglátóhelyeken biztosított étkezési-szolgáltatás, 

ec) szabadidő eltöltést, rekreációt, az egészségmegőrzést szolgáló szolgáltatás 

5) A 3. pontban meghatározott esetben, vagy ha a polgármester jogviszonya a tárgyév 

közben szűnik meg, az időarányos részt meghaladó mértékben igénybe vett cafetéria-

juttatás értékét a távollét vége utáni első munkanapon, illetve a jogviszony 

megszűnésekor vissza kell fizetni, továbbá – a polgármester választása szerint, ha a 

juttatás természete ezt lehetővé teszi – vissza kell adni. Nem kell visszaadni a cafetéria-

juttatás értékét, ha a jogviszony a Kttv. 60. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 

okból szűnik meg. 

6) Áthelyezés esetén a polgármester cafetéria-juttatásra az egyes munkáltatóknál 

időarányosan jogosult. Ha a polgármester a korábbi munkáltatónál az időarányos részt 

meghaladó értékű cafetéria-juttatást vett igénybe, visszafizetési kötelezettség nem 

terheli, azonban az időarányos részt meghaladó mértékkel az új munkáltatónál igénybe 

vehető cafetéria-juttatás értékét – legfeljebb az új munkáltatónál igénybe vehető juttatás 

mértékéig – csökkenteni kell. 

 

 

II. Fejezet 

 

A cafetéria-juttatásokra vonatkozó közös szabályok 

 

1. A cafetéria-juttatásokra felhasználható éves keretösszeg megállapítása 

 

1.1 A cafetéria-juttatásokra igénybe vehető 2016. évi keretösszeg 200 000 Ft, mely 

évente a költségvetési rendeletben kerül meghatározásra. A cafetéria-juttatás éves 

összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő 

munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.2 Az éves keretösszeg e szabályzat I. Fejezet 4. pontjában meghatározott juttatási 

elemek igénybe vételére használható fel, a III. Fejezetben meghatározott különös 

szabályok szerint. 

1.3 A tárgyévben igénybe nem vett összeg nem vihető át a következő évre. 

1.4 A keretösszeget a jogviszony időtartamával arányosan kell megállapítani - az adott 

év naptári napjai számának figyelembe vételéve - amennyiben a polgármester 

jogviszonya a tárgyévben keletkezik, vagy szűnik meg. 

 

2. A cafetéria-juttatási elemek kiválasztása 

 

2.1 A cafetéria-juttatás éves keretösszegén belül választható elemek maximális 

összegéről a személyzeti ügyintéző évente tájékoztatja a polgármestert. 

2.2 A polgármester a tárgyév március 31-ig köteles nyilatkozni a tárgyévre vonatkozóan 

a részére megállapított keretösszeg felhasználásáról, az általa választott cafetéria-

juttatási elemekről és mértékéről. 

2.3 Ha a polgármester cafetéria jogosultsága év közben keletkezik, akkor az első 

munkában töltött napot követő 10 munkanapon belül köteles nyilatkozni a részére 

megállapított keretösszeg felhasználásáról. 

2.4 választás érvényessége egy naptári évre szól, módosításra nincs lehetőség. 

2.5 A polgármester az egyes cafetéria-juttatások elemeiből kizárólag a jogszabályokban 

meghatározott adható értékig választhat. 

2.6 A polgármester által fel nem használt összeg pénzbeli megváltására nincs lehetőség. 
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3. Eljárás a jogviszony megszűnése esetén 

 

3.1 A polgármester köteles az utolsó munkában töltött napon a részére nyújtott cafetéria 

összeggel elszámolni, ha a jogviszonya év közben szűnik meg. A juttatás 

elszámolásakor figyelembe kell venni a polgármester névre szóló, a munkáltató által 

már megrendelt utalvány összegét is. 

3.2 A cafetéria-juttatási keret tárgyévre vonatkozó mértékének túllépése esetén a 

különbözet a polgármester utolsó illetményéből levonásra kerül. 

 

III. Fejezet 

 

A cafetéria-juttatásokra vonatkozó különös szabályok 

 

A polgármester részére biztosított cafetéria-juttatásokra felhasználható éves 

keretösszeg terhére az egyes juttatási formák az alábbi szabályok szerint választhatók. 

 

1. Erzsébet utalvány 

 

1.1 Az utalvány formájában igénybe vehető támogatást a polgármester meleg étkezésre, 

étkezőhelyi vendéglátásra vagy fogyasztásra, készétel vásárlásra használhatja fel. 

1.2 Az Erzsébet utalvány legfeljebb 8 000 Ft/hó összegben vehető igénybe.  

1.3 Az utalvány készpénzre nem váltható és értékéből készpénz nem adható vissza, a 

beváltás után érvénytelenített utalvány további vásárlásra nem használható fel. 

 

2. Iskolakezdési támogatás 

 

2.1 Az utalvány formájában  nyújtható iskolakezdési támogatást a polgármester abban az 

esetben veheti igénybe, ha gyermeke a közoktatásban, vagy bármely EGT-államban 

ennek megfelelő oktatásban részt vevő tanuló feltéve, hogy a gyermeknek „a 

családok támogatásáról” szóló 1998. évi LXXXIV. törvény vagy bármely EGT-

állam hasonló jogszabálya alapján családi pótlékra, vagy hasonló ellátásra jogosul – 

szülője, gyámja vagy e szülőnek, gyámnak vele közös háztartásban élő házastársa. 

2.2 Az iskolakezdési támogatás mértéke tanévenként és gyermekenként „a személyi 

jövedelemadóról” szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja) 71. §-ában 

meghatározott cafetéria-juttatás mértékéig – a minimálbér 30 %-áig, 31 500 Ft/év – 

terjedhet. 

 

3. Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári támogatás  

 

3.1 Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári támogatást a polgármester abban az esetben 

veheti igénybe, ha önkéntes nygudíjpénztár tagja. 

3.2 Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári támogatás havonta azonos összegben az Szja. 

törvény 71. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott – minimálbér 50 %-ig, 52 500 

Ft/hó – mértékig terjedhet. 

 

4. Önkéntes kölcsönös egészségpénztári támogatás 

 

4.1 Az önkéntes egészségpénztári támogatást a polgármester abban az esetben veheti 

igénybe, ha önkéntes egészségpénztár tagja. 

4.2 Az önkéntes egészségpénztári munkáltatói támogatás havonta azonos összegben az 

Szja. törvény 71. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott – minimálbér 30 %-ig, 

31 500 Ft/hó – mértékig terjedhet. 

 

5. SZÉP-kártya 



 23 

 

5.1 A SZÉP-kártya formájában igénybe vehető támogatást a polgármester étkezésre, 

pihenésre, rekreációra használhatja fel. 

5.2 Amennyiben a polgármester SZÉP-kártyát igényel, azt a munkáltató a Széchenyi 

Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 

12.) Korm. rendeletben meghatározott kibocsátó által kibocsátott elektronikus 

utalványkártya formájában biztosít. A kártya utalványkártya, mely bankkártya elven 

működik, de azzal nem azonos, így készpénzfelvételre nem jogosít. 

5.3 A SZÉP-kártya számlára utalt támogatás, mely három egymástól elkülönített, 

különböző célt szolgáló kártya alszámlát foglal magába: 

a) szálláshely alszámlájára utalható, külön jogszabályban meghatározott 

szálláshely szolgáltatásra felhasználható legfeljebb 225 000 Ft/év támogatás, 

b) vendéglátás alszámlájára utalható, melegkonyhás vendéglátó-helyeken külön 

jogszabályban meghatározott étkezési szolgáltatásra felhasználható legfeljebb 

15 000 Ft/év támogatás, 

c) szabadidő alszámlájára utalható, a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az 

egészségmegőrzést szolgáló, külön jogszabályban meghatározott 

szolgáltatásra felhasználható legfeljebb 75 000 Ft/év támogatás. 

5.4 Az alszámlák között átjárás nem lehetséges, az adott alszámlára átutalt összeg nem 

csoportosítható át. 

5.5 A juttatás összegének a SZÉP kártya alszámlákra történő utalásáról a jegyző 

gondoskodik. 

 

IV. Fejezet 

 

Záró rendelkezések 

 

1. A szabályzat az elfogadását követő napon lép hatályba, és rendelkezéseit 2016. január 

1-jét követően kiadott cafetéria-juttatásokra kell alkalmazni. 

2. A szabályzatot Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a …/2016. (… 

…) számú képviselő-testületi határozatával fogadta el. 

 

 

          Dr. Lakos László 

                  jegyző 

 

IX. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Kilencedik napirendi pont Perkáta Nagyközség Önkormányzata közép- és hosszú távú 

vagyongazdálkodási tervének elfogadása. A tervet háromévente felül kell vizsgálni. Kérdezem 

Jegyző Urat, hogy kívánja-e kiegészíteni a napirendet? 

 

Dr. Lakos László jegyző 

A Fejér Megyei Kormányhivatal és a Minisztérium állásfoglalása szerint a középtávú terv három 

évig tart és háromévente el kell fogadni. Mivel a közép- és hosszú távú tervet egyetlen határozattal 

fogadta el a testület, ezért vagy külön választjuk a kettőt és akkor a hosszú távú tervet nem kell 

háromévente felülvizsgálni, vagy ha egybe alkotjuk meg, akkor háromévente felül kell vizsgálni 

mindkettőt. Mivel a két terv egymással szorosan összefügg, ezért javaslom, hogy továbbra is 

maradjon egyben. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

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

Perkáta Nagyközség Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét. Aki ezzel 

egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

77/2016. (V. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete „az önkormányzat tulajdonáról 

és vagyonával való gazdálkodás egyes szabályiról” szóló 6/2007. (IV. 4.) 

önkormányzati rendelet 6. számú függelékét képező közép- és hosszú távú 

vagyongazdálkodási tervet az alábbiak szerint fogadja el. A közép- és hosszú távú 

vagyongazdálkodási terv a határozat mellékletét képezi. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2016. május 26. 

 

Melléklet a 77/2016. (V. 26.) képviselő-testületi határozathoz 

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzatának  

közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve 

 

 

Középtávú vagyongazdálkodási terv: 

 

A) Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyon részével – felelős módon, 

rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. 

 

B) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, 

elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek 

kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és 

költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő 

használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak 

elidegenítése.  

 

C) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a 

Képviselő-testület döntései és az éves költségvetési rendeletei határozzák meg. 
 

D) Az önkormányzati vagyon hasznosításának rendeltetése és célja a kötelező és önként 

vállalt közfeladatok eredményes és hatékony ellátásának biztosítása. 

 

A hasznosítás formái: 

 

1.     A feladatok ellátáshoz nem szükséges vagyon elidegenítése 

A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését forgalmi értékbecsléssel 

megalapozva, a nemzeti vagyonról szóló törvény, valamint a vagyonrendelet 

előírásai szerint kell lefolytatni. A vagyon értékesítéséből származó bevétel 

elsősorban fejlesztési kiadások, fejlesztési hitelek törlesztésének fedezetéül 

szolgálhat. 

 

2. Használatba adása, bérbeadása 

A lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, valamint telkek és egyéb 

ingatlanok, ingóságok hasznosítása elsősorban bérleti, haszonbérleti szerződés 

keretében tehető meg. A bérlet, haszonbérlet útján nem hasznosított ingatlan 

esetében törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan 

állapotban, ennek elkerülése érdekében folyamatos pályáztatás szükséges. 
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3. Önkormányzati vagyontárggyal vállalkozási tevékenység indítása 

Az önkormányzati feladatok ellátáshoz nélkülözhetetlen vagyonnal vállalkozási 

tevékenység indítható. Az önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet nem 

veszélyeztetheti. Az önkormányzat csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, 

amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 

 

 

E) Kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás aktualizálására, melynek 

fontosságát hangsúlyozzák az önkormányzati vagyonban várható változások. 

 

F) Az értékesítésre vagy más hasznosításra kijelölt ingatlanoknál folyamatos hirdetés 

szükséges. 

 

G) Az önkormányzat vagyongazdálkodását az átláthatóság, a döntések nyomon 

követhetőségének, a legmagasabb közösségi haszon elérésének egységes elvei szerint 

folytathatja.  

 

H) Az önkormányzat a feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló 

vagyontárgyakat elsősorban bevételszerzési céllal hasznosítja, amennyiben az 

gazdaságosan nem valósítható meg, értékét megőrizve tulajdonában tartja. 

 

I) Amennyiben az adott vagyontárgy tulajdonban tartásával összefüggő fenntartási és 

karbantartási költségek előreláthatóan nagyobban, mint a vagyontárgynak az 

időmúlás során várható értéknövekedése, a vagyontárgy elidegeníthető. Az 

elidegenítés során a piacon elérhető legmagasabb árra vagy az összességében az 

önkormányzat számára legkedvezőbb ellenérték elérésére kell törekedni. 

 

Hosszú távú vagyongazdálkodási terv: 

 

A) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv. 

 

B) A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkentés mellett szem 

előtt kell tartani azt, hogy az ne vagyonfelélést eredményezzen. A piaci helyzet 

ismeretében évente felül kell vizsgálni az értékesítendő, valamint a más módon 

hasznosítható vagyonelemeket.  

 

C) A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a vagyontárgyak 

megóvására, megújítására, illetve beruházásra kell fordítani. 

 

D) Az önkormányzat szempontjából kedvező pályázati lehetőségek maximális 

kihasználására kell törekedni. 

 

E) Minden önkormányzati intézmény energiahatékonyságának növelése. 

 

 

Perkáta, 2016. május 26. 

  ......................................  

 Somogyi Balázs 

X. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Tízedik napirendi pont rendelkezés a települési környezetvédelmi alap felhasználásáról. A 

környezetvédelmi alap a talajterhelési díjból és a környezetvédelmi bírságokból áll. A 

környezetvédelmi alapot felhasználhatja az önkormányzat a levegő tisztaságának védelmére (pl. 

mérések, helyszíni vizsgálatok, adatbázis létesítése), felszíni és felszín alatti vizek védelmére, zaj- 
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és rezgésvédelemre, védett természeti értékek és területek megőrzésére, hulladékgazdálkodásra és 

ártalmatlanításra, zöldterületek védelmére, fejlesztésére, zöldterület-gazdálkodásra, erdők 

védelmére, allergén növények elleni védekezésre, környezet- és természetvédelmi oktatásra, 

nevelésre, ismeretterjesztésre, szakmai programokon való részvételre, illetve egyéb, a környezet és 

természet védelmét szolgáló, azt elősegítő tevékenységre. Mi általában a hulladékgazdálkodásra, 

ártalmatlanításra, a zöldterület kezelésére fordítjuk a befolyó összeget. Kérem a képviselő-testület 

tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a környezetvédelmi alap 2015. 

évi felhasználásáról szóló határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

78/2016. (V. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Környezetvédelmi Alap – 

1 148 449,- Ft – 2015. évi felhasználását – figyelemmel „az Önkormányzati 

Környezetvédelmi Alap létrehozásáról” szóló 14/2004. (VI. 30.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4.§ (1) bekezdésében felsoroltakra – az alábbiak 

szerint határozza meg: 

 

Zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldterület-gazdálkodás, erdők védelme, allergén 

növények elleni védekezés (Rendelet 4. § (1) bekezdés f) pont): 1 148 449 Ft. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2016. május 26. 

 

XI. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Tizenegyedik napirendi pont a köztartozásmentes adózói adatbázisba való felvételről szóló igazolás 

bemutatásának megtörténtéről szóló beszámoló elfogadása. 2015. januárig mindenkinek 

kérelmeznie kellett felvételét a köztartozásmentes adózói adatbázisba. A Pénzügyi Bizottság 

minden személy vonatkozásában külön döntött. Kérem a képviselő-testület tagjainak a 

hozzászólásait. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Aki bekerült az adatbázisba, és esetleg ideiglenesen kikerül, arról a Fejér Megyei 

Kormányhivataltól és a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól a jelzéseket meg kell, hogy kapjuk. Tehát 

ez egy folyamatos ellenőrzés. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra az arra vonatkozó tájékoztatót, hogy a 

köztartozásmentes adózói adatbázisba való felvételről szóló igazolások bemutatásra kerültek. Aki 

ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

79/2016. (V. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a tájékoztatást arra 

vonatkozóan, hogy a köztartozásmentes adózói adatbázisba való felvételről szóló 

igazolások a Pénzügyi Bizottság részére hiánytalanul bemutatásra kerültek. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2016. május 26. 
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XII. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Tizenkettedik napirendi pont „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” támogatásra 

vonatkozó pályázat benyújtásával kapcsolatos döntéshozatal. A polgármesteri beszámolóban már 

kifejtettem a pályázat tartalmát. A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 

évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat keretében hat kategóriában nyújthatunk be 

pályázatot. Az aa) kategória a tízezer fő lakosságszámot meghaladó településeken lévő bölcsődei 

nevelést végző intézmény infrastruktúrájának fejlesztése, felújítása. Ebben a kategóriában nyílván 

nem tudunk indulni.  Az ab) kategória az óvodafejlesztésre vonatkozik. Ebben javaslom, hogy 

induljunk. Az ac) kategória az egészségügyi alapellátást szolgáló fejlesztések. Néhány fejlesztést 

tudtunk már megvalósítani. Egy bővítésre is komoly pályázatot nyújtottunk be. Az ad) kategória a 

hivatalfejlesztés. Ebben csak akkor tudnánk indulni, ha közös önkormányzati hivatal székhelye 

lenne a település. A b) kategória a sportfejlesztés. A Perkátai Sportegyesület közel 37 millió Ft 

összegű pályázatot nyújtott be, amelyben szeretne műfüves footsal pályát megvalósítani. A tavalyi 

évben bemutatkozó látogatáson voltunk a Hungranánál. Szót ejtettünk sportfejlesztésekről. Azt az 

álláspontot vallatta a Hungrana, hogy kisebb mértékű fejlesztéseket szeretnének megvalósítani. Mi 

elmondtuk, hogy footsal pályára szeretnénk pályázni. Ők pont ilyen projektekre gondoltak. Egy 

írásbeli szándéknyilatkozatot is kértünk a Hungranától a pályázat kapcsán. Amennyiben sikeres a 

pályázat, akkor ők 21 millió Ft összegű támogatást biztosítanak a pályázat megvalósításához. Ebben 

a pályázati kategóriában ezért nem javaslom az indulást. A c) kategória a belterületi utak, járdák, 

hidak felújítása.  

A pályázat összes költsége az óvodafejlesztésre vonatkozóan 31 550 000 Ft, a támogatás összege 

29 972 500 Ft, az önrész összege 1 577 500 Ft. Kérem a képviselő-testület tagjainak a 

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

kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

80/2016. (V. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

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

önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 

meghirdetett, a „Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről” szóló 2015. évi C. 

törvény 3. melléklet II. 3. ab) pontja szerinti 70%-os kihasználtságot meghaladó óvodai 

nevelést végző intézmény infrastrukturális-kapacitásbővítéssel nem járó-fejlesztése, 

felújítása céljából  pályázatot kíván benyújtani, a Perkáta, Bocskai utca 1. 667/2. hrsz-ú 

Szivárvány óvoda épületének felújítására, amelynek 1 577 500 Ft összegű önrészét a 

2016. évi költségvetés K71 ingatlanok felújítása előirányzat terhére biztosítja. 

 

A pályázat tervezett költsége: 

Pályázat összes költsége:   31 550 000 Ft 

Támogatás:    29 972 500 Ft 

Önrész:     1 577 500 Ft 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2016. május 26. 

 

XIII. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Tizenharmadik napirendi pont területcserével kapcsolatos döntéshozatal. A Deák Ferenc utca 2. 

számú, 670. hrsz-ú telek rendezésére vonatkozik a napirend. A telek a Csányi család tulajdonában 

van. Önkormányzatunk 42,5 m
2
-t adna a 669/2. hrsz-ú telekből a 670. hrsz-ú ingatlanhoz azért 
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cserébe, hogy a 670. hrsz-ú telekből a 668 hrsz-ú közterülethez csatolunk 42,5 m
2
-t. A kerítést már 

erre a vonalra építették, de a telek rendezése nem valósult meg az elmúlt évtizedekben.  

Az óvoda a 667/2. hrsz-ú telken van jelenleg és amennyiben szükséges pályázati előkészítés 

kapcsán, legyen egy felhatalmazásunk a képviselő-testülettől telekösszevonásra vonatkozóan. 

Amennyiben a beépítési korlátok, vagy a viszonyok igénylik, akkor a 667/2. hrsz-ú telket a 669/2. 

hrsz-ú telekkel összevonnánk, ezért a képviselő-testület az ezzel kapcsolatos intézkedések 

megtételére hatalmazzon fel. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.  

 

Dr. Lakos László jegyző 

A földmérő kolléga, aki a területcserével kapcsolatos rajzot készítette, ígéretet tett arra, hogy 

amennyiben össze szeretnénk vonatni a 667/2. hrsz-ú telket a 669/2. hrsz-ú telekkel, akkor a 

területrendezés keretében azt ingyen és bérmentve megcsinálja. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom a képviselő-testületnek, hogy a 669/2. hrsz-ú, a 670. 

hrsz-ú és a 668. hrsz-ú telkek közötti 42,5 m
2
-es területcserét támogassa. Aki ezzel egyetért, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

81/2016. (V. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Perkáta 

Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő 668. hrsz-ú és a 669/2. hrsz-ú 

ingatlanok és a 670. hrsz-ú ingatlan közötti 42,5 m
2
 nagyságú területcserét. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2016. május 26. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Javaslom, hogy a 667/2. hrsz-ú és a 669/2. hrsz-ú telkek összevonását. Aki ezzel egyetért, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

82/2016. (V. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Perkáta 

Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő 667/2. hrsz-ú és a 669/2. hrsz-ú 

ingatlanok összevonását. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2016. május 26. 

 

XIV. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Tizennegyedik napirendi pont a bejelentések. A Pénzügyőr Vadásztársaság elnöke kérelemmel 

fordult a képviselő-testülethez, melyben kéri a társaság honlapjának nevében a Perkáta településnév 

használatát. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy engedélyezze a Pénzügyőr Vadásztársaság 

részére a társaság honlapjának nevében a Perkáta településnév használatát. Aki ezzel egyetért, 

kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

83/2016. (V. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi a Pénzügyőr 

Vadásztársaság részére a társaság honlapjának nevében a Perkáta településnév 

használatát. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2016. május 26. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

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

hozzászólás, a testületi ülést bezárom. A képviselő-testület zárt üléssel folytatja munkáját.  

 

Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester a testületi ülést 18:40 

perckor bezárta. 

 

 

 

Somogyi Balázs              Dr. Lakos László 

    polgármester                              jegyző 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

 

Bogó Anikó                               Szabó Tamás 

                képviselő                                              képviselő  


