PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. június
28-án (kedd) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült

JEGYZŐKÖNYV

Perkáta, 2016. június 28.
Határozatok: 85-91/2016. (VI. 28.)
Rendelet: 15/2016. (VI. 29.)
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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Készült: A 2016. június 28-án 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi
ülésről
Ülés helye: Győry kastély szalonterme
Jelen vannak:
Somogyi Balázs polgármester, Bogó Anikó, Vátkainé Boda Ildikó, Szabó Tamás, Szilasy
László, Kovács Ferenc képviselő-testületi tagok
Dr. Lakos László jegyző
Somogyi Balázs polgármester
Köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel hat fő
testületi tag jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőknek felkérem Bogó Anikó és Szabó Tamás
képviselő-testületi tagokat, amennyiben a képviselő-testületnek nincs ellenvetése. A képviselőtestület ülése négy napirenddel került összehívásra, de hat napirendi pontra bővülne. Első napirendi
pontban javaslom tárgyalni „Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetésének
végrehajtásáról” szóló 11/2016. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosítását, a hatodik napirendi
pontban javaslom tárgyalni a fogorvosi ügyelet térítési díjának emelésére vonatkozó kérelem
megtárgyalását. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy egyéb napirendi pont felvételére vagy
napirend módosításra van-e javaslat? Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a módosított
napirendet. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
85/2016. (V. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a 2016. június 28-i
rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint.
Napirendi pontok:
1. „Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról”
szóló 11/2016. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosítása
2. Rövid lejáratú hitel igénybevételével kapcsolatos döntéshozatal
3. Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2015. évben végzett munkájáról
4. A Perkátai Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása
5. Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására irányuló kérelem megtárgyalása
6. Fogorvosi ügyelet térítési díjának emelésére vonatkozó kérelem megtárgyalása
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. június 28.
Somogyi Balázs polgármester
A Pénzügyi Bizottság a mai ülés napirendjei közül az egyes, a kettes, a hármas, a négyes és a hatos
napirendeket tárgyalta. Kérem Kovács Ferencet, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a
képviselő-testületet a Pénzügyi Bizottság döntéséről.
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Kovács Ferenc képviselő
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a felsorolt napirendi pontokat megtárgyalta a Pénzügyi
Bizottság és az előterjesztéseket elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
I. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Első napirendi pont „Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetésének
végrehajtásáról” szóló 11/2016. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosítása. Kérdezem Jegyző
Urat, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?
Dr. Lakos László jegyző
A Fejér Megyei Kormányhivatal vizsgálatot folytatott le valamennyi önkormányzat
vonatkozásában. A vagyonnal kapcsolatos nyilvántartásokat, dokumentumokat vették górcső alá.
Jelzéssel éltek felénk, hogy a nyilvántartásaink nem teljes mértékben felelnek meg a jogszabályi
előírásoknak. Ránk bízták annak megállapítását, hogy hol, miben, milyen mértékben nem felelünk
meg a jogszabályi előírásoknak. Áttekintettük a nyilvántartásokat és egy eltérés tapasztaltunk. „Az
államháztartás számviteléről” szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet meghatározza a zárszámadási
rendelet mellékletét képező mérleg tartalmát, és ez nem volt megfelelő részletezettségű. A mérleget
az említett jogszabálynak megfelelő tartalommal kell elkészíteni. Ezért van szükség a rendelet 1.
mellékletének a módosítására.
Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra
„Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról” szóló 11/2016.
(IV. 22.) önkormányzati rendelet módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi rendeletet alkotja:
15/2016. (VI. 29.) képviselő-testületi rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „Perkáta Nagyközség
Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról” szóló 11/2016. (IV. 22.)
önkormányzati rendelet módosítását. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
II. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Második napirendi pont rövid lejáratú hitel igénybevételével kapcsolatos döntéshozatal. A kastély
oldalszárnyával kapcsolatos két állagmegóvási pályázatról van szó, amelyeket egyként kell
kezelnünk. Két árajánlatot kértünk, az egyiket az OTP Banktól, a másikat a Pannonhalma és Vidéke
Takarékszövetkezettől. Az ajánlatokat összehasonlítva megállapítható, hogy a Pannonhalma és
Vidéke Takarékszövetkezet ajánlata a kedvezőbb. Ebben az ajánlatban nem szerepel egy 2 %-os
tétel a rendelkezésre tartási jutalékra vonatkozóan, amely az OTP Bank ajánlatában szerepel.
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet ajánlatát
fogadja el. A szervezeti és működési szabályzatunk hitelfelvétel esetén név szerinti szavazást ír elő.
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Dr. Lakos László jegyző
A költségvetésünkben a 337-es pénzforgalmi jutalék és kamatok soron vannak előirányzatok
1 200 000 Ft és 600 000 Ft összegben. Ezt megvizsgáltuk és jelen pillanatig 995 000 Ft-ot
költöttünk. Várhatóan ennek a hitelfelvételnek a kamat és egyéb kiadásai miatt szükséges lesz a
költségvetési rendelet módosítása.
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Bogó Anikó képviselő
Amennyiben a Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezetet választjuk, ez időben mit jelent?
Számlát kell-e nyitni?
Somogyi Balázs polgármester
Nem szükséges számlát nyitni, megkérdeztük.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom a Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet
ajánlatára vonatkozó határozati javaslatot elfogadni. Kérem Jegyző Urat, hogy ABC sorrendben
sorolja fel a képviselő-testület tagjainak neveit a szavazáshoz.
Dr. Lakos László jegyző
Bogó Anikó.
Bogó Anikó képviselő
Igen.
Dr. Lakos László jegyző
Kovács Ferenc.
Kovács Ferenc képviselő
Igen.
Dr. Lakos László jegyző
Somogyi Balázs.
Somogyi Balázs polgármester
Igen.
Dr. Lakos László jegyző
Szabó Tamás.
Szabó Tamás képviselő
Igen.
Dr. Lakos László jegyző
Szilasy László.
Szilasy László képviselő
Igen.
Dr. Lakos László jegyző
Vátkainé Boda Ildikó.
Vátkainé Boda Ildikó képviselő
Igen.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
86/2016. (VI. 28.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1./Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete támogatás megelőlegező
hitel igénybevételét rendeli el.
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A hitel célja : NKA 3236/00160-as számú Győry-kastély állagmegóvási munkáival
kapcsolatos pályázat támogatásának megelőlegezése
A hitel maximális összege :

12.944.793.- Ft

A hitel futamideje : 2016. július 1. – 2016. december 20.
Hitelfedezet : Az Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal:
 a hitel visszafizetésére,
 arra, hogy a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és
járulékait betervezi és jóváhagyja.
Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel az elszámolást követően közreműködő
szervezet által 11736037-15727189-10020009 alszámlára folyósított támogatás
összegét.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből,
kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe
véve nem esik az 2011. évi CXCIV. tv. 10. §. /3/ bekezdésében meghatározott
korlátozás alá.
2./ A képviselő-testület felhatalmazást ad a Polgármesternek hogy az 1./ pont szerinti
feltételekkel
történő
hitelfelvétel
ügyében
a
Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezetnél eljárjon, és a hitelszerződést az
Önkormányzat képviseletében megkösse.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. június 28.
III. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Harmadik napirendi pont beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2015. évben végzett munkájáról. A
Bizottságnak nem tagja a polgármester és az alpolgármester. Legutóbb két évvel ezelőtt készített
beszámolót a Pénzügyi Bizottság. A tavalyi évben 13 ülést tartott a Bizottság és 98 határozatot
hozott.
A bizottság egyik legfontosabb feladata az önkormányzat és intézményei éves
költségvetésének és zárszámadásának ellenőrzése és véleményezése. Ezen kívül a bizottság minden
esetben véleményezte a feladatkörét érintő rendelet-tervezeteket, amelyek a tárgyévi költségvetést
érintették. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs hozzászólás, javaslom elfogadásra a Pénzügyi Bizottság 2015. évben végzett
munkájáról szóló beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
87/2016. (VI. 28.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Pénzügyi
Bizottság 2015. évben végzett munkájáról szóló beszámolót. A beszámoló a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. június 28.
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IV. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Negyedik napirendi pont a Perkátai Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának a
módosítása. Az Alapító Okirattal legutóbb a május 26-i ülésen foglalkoztunk. Kérdezem Jegyző
Urat, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?
Dr. Lakos László jegyző
A Magyar Államkincstár hiánypótlást küldött az Alapító Okiratra vonatkozóan, melyben két apró
módosítást javasoltak. Az egyik a jogelődökkel kapcsolatos, a másik pedig egy pontnak az
elhagyása.
Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Bogó Anikó képviselő
A jogelődök esetében fel kell sorolni az összes jogelődöt, nem elegendő az, ha beírjuk azt, hogy
Perkáta-Nagykarácsony-Aba Általános Művelődési Központ. A véleményem szerint ez nem
feltétlenül jó, de ha így kell lennie, akkor így lesz.
Dr. Lakos László jegyző
Telefonon konzultáltunk és mivel az Államkincstár nyilvántartása így tartalmazza, ezért másképp
nem is tudják keresztül vinni a rendszerükön. Az Általános Művelődési Központot 1999-ben mi
alapítottuk, a neve azóta változott. Nálunk nincs jogelődje. Ezek az intézmények, amelyeket be
kellett írni, beolvadtak valamikor, aztán ki is váltak valamikor.
Szilasy László képviselő
2013-ban át lettek vezetve, nem váltak ki soha. Olyan okiratunk nincs, hogy PerkátaNagykarácsony-Aba Általános Művelődési Központból kivált volna Aba vagy Nagykarácsony.
Dr. Lakos László jegyző
De már nincsenek ilyen intézményegységek.
Szilasy László képviselő
Nincsenek, mert 2013-ban ki lettek vezetve.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a Perkátai Általános Művelődési
Központ Alapító Okiratának módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
88/2016. (VI. 28.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 74/2016. (V. 26.) számú
képviselő-testületi határozata mellékletét képező Perkátai Általános Művelődési
Központ Módosító Okirata helyébe jelen határozat mellékletét képező Módosító Okirat
lép.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. június 28.
Okirat száma: 88/2016. (VI. 28.)
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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
88/2016. (VI. 28.) 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:
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 és alpontjai elhagyásra kerülnek.
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.
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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

Vörösmartyi Mihály Általános Iskola

2425 Nagykarácsony, Rákóczi utca 10.

2

Örökzöld Napközi-otthonos Óvoda

2425 Nagykarácsony, Béke tér 2.

3

Aba Sámuel Általános Iskola

8127 Aba, Szent István király tér 7.

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
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

Perkátai ÁMK
Szivárvány Óvoda (2431
Perkáta, Bocskai u. 1.)

-

50 (2 csoport)

1

-

72 (3 csoport)

2

Perkátai ÁMK
Szivárvány Óvoda (2431
Perkáta, Bocskai u. 2.)

13. Az alapító okirat 7.2. pontja elhagyásra kerül.
14. Az alapító okirat 8. pontja helyébe – mely a módosított okirat 4.5. pontjában
szerepel – az alábbi rendelkezés lép:
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4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Perkáta Nagyközség
közigazgatási területe.
15. 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.
16. 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.
17. 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
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.
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 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.
18. 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:

1
2
3
4
5

kormányzati
funkciószám
016080
082042
082043
082044
082091

6

080292

7
8
9

086090
091110
091120

10
11
12

091140
096015
096025

kormányzati funkció megnevezése
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális
értékek gondozása
Egyéb szabadidős szolgáltatás
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

19. 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 Képviselőtestülete bíz meg, s gyakorolja tekintetében – a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglalt rendelkezések szerint – a munkáltatói
jogokat.
Az Általános Művelődési Központ igazgatója egyidejűleg intézményegység vezetői
feladatokat is ellát.
Az egyéb munkáltatói jogkört Perkáta Nagyközség Önkormányzat Polgármestere
gyakorolja.
Az Általános Művelődési Központot az igazgató képviseli.
20. Az alapító okirat 13. pontja helyébe – mely a módosított okirat 5.2. pontjában
szerepel – az alábbi rendelkezés lép:
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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 a Polgári Törvénykönyvről
jogviszony (megbízási jogviszony)
2013. évi V. Tv.

szóló

21. 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
vagyon feletti az
ingatlan
helyrajzi száma rendelkezés
funkciója, célja
joga vagy a
vagyon
használati joga

1

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

térítésmentes
használat

óvoda

2

2431 Perkáta, Bocskai 1122/1
utca 2.

térítésmentes
használat

óvoda

3

2431 Perkáta, Dózsa 1104
György utca 15.

térítésmentes
használat

művelődési
ház, könyvtár

4

2431
Perkáta, 180
Szabadság tér 11.

térítésmentes
használat

művelődési ház

22. Az alapító okirat 15. pontja elhagyásra kerül.
23. Az alapító okirat 16. pontja elhagyásra kerül.
Jelen módosító okiratot 2016. július 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Perkáta, 2016. június 28.
P.H.
___________________________
Somogyi Balázs
polgármester
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Somogyi Balázs polgármester
Javaslom elfogadásra a Perkátai Általános Művelődési Központ egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
89/2016. (VI. 28.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 75/2016. (V. 26.) számú
képviselő-testületi határozata mellékletét képező Perkátai Általános Művelődési
Központ Alapító Okirata helyébe jelent határozat mellékletét képező Alapító Okirat lép.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. június 28.

Okirat száma: 89/2016. (VI. 28.)
Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a 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
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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

Vörösmarty Mihály Általános Iskola

2425 Nagykarácsony, Rákóczi utca 10.

2

Örökzöld Napközi-otthonos Óvoda

2425 Nagykarácsony, Béke tér 2.

3

Aba Sámuel Általános Iskola

8127 Aba, Szent István király tér 7.

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.
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.
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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
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.
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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 a Polgári Törvénykönyvről
jogviszony (megbízási jogviszony)
2013. évi V. Tv.

szóló

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.
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

-

50 (2 csoport)

1

Perkátai ÁMK
Szivárvány Óvoda (2431
Perkáta, Bocskai u. 1.)
Perkátai ÁMK
Szivárvány Óvoda (2431
Perkáta, Bocskai u. 2.)

-

72 (3 csoport)

2

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

ingatlan
vagyon feletti az
ingatlan
helyrajzi száma rendelkezés
funkciója, célja
joga vagy a
vagyon
használati joga
15

1

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

térítésmentes
használat

óvoda

2

2431 Perkáta, Bocskai 1122/1
utca 2.

térítésmentes
használat

óvoda

3

2431 Perkáta, Dózsa 1104
György utca 15.

térítésmentes
használat

művelődési
ház, könyvtár

4

2431
Perkáta, 180
Szabadság tér 11.

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. június 28.
P.H.

____________________________
Somogyi Balázs
polgármester
V. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Ötödik napirendi pont tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására irányuló kérelem
megtárgyalása. Több kérelmet is benyújtott a képviselő-testület felé Czeglédi Ferenc egyéni
vállalkozó. A határozati javaslatban tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása szerepel.
Megadom a szót Czeglédi Ferencnek, tájékoztassa a képviselő-testületet arról, hogy miről van szó.
Czeglédi Ferenc egyéni vállalkozó
Az élelmiszerbolthoz szeretnénk parkolóhelyet kialakítani, előírás szerint tizennégy parkolóhelyet
kell létesíteni. Arra gondoltunk, hogy az lenne a kényelmes a vevőknek, ha az utcafronton lennének
a parkolóhelyek. Új térkő burkolatot kapna mind a parkoló, mind a járda. Ami a rajzon nincs rajta,
az a benti tízállásos parkoló, amelynél lesz egy csapadékvíz elvezetés. Ugyanúgy oldanánk meg a
csapadékvíz elvezetést, ahogy jelenleg az iparcikkboltnál van, járdába süllyesztett, rácsos
folyókában van kivezetve a csapadékvíz. Ebből a folyókából két-három darabra lesz szükségünk
még. Volt még egy ötletem az út szélén két közterületi vízelnyelőre vonatkozóan. Az egyik az a volt
Szabadság tér 5. szám alatti ingatlan kapubejárójánál, a másik a következő háznál a Koncz féle
háznál van. Azt a két vízelnyelőt össze lehetne kötni egy folyókával, mert ott most is megáll a víz.
Somogyi Balázs polgármester
A mostani iparcikkbolt mellett két házat megvett Czeglédi Ferenc, amelyeket le is bontott. Ennek a
két teleknek a helyére építene egy üzlethelyiséget. Az ez előtti terület rendezéséről szól az a rajz,
amit láthatnak a képviselők. A bolt előtt most is van térköves felület. A házak előtt egyre szélesedő
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zöldfelület található, amelynek a helyére szeretnének parkolót kialakítani. A két ingatlan előtt a
tervrajz szerint nyolc parkoló kialakítása történne meg. A behajtó meg is maradna.
Czeglédi Ferenc egyéni vállalkozó
Az egyik behajtó ott maradna, ahol most is van. A pad mellett van 30 cm távolságra egy szegély,
azt meghagynánk, és onnan indulnánk a másik irányba. A másik bejáró esetében azért kértem a
tábla eltávolítását, mert eleve a bejáróba fog beleesni a tábla.
Vátkainé Boda Ildikó képviselő
Ott milyen tábla van?
Somogyi Balázs polgármester
Megállni tilos tábla. A parkoló kialakítása a településképen mindenképpen javítani fog. A mostani
rajz az előző változathoz képest szélesebb járdát is tartalmaz. Úgy gondolom, hogy a közlekedés is
megoldott lesz a területen.
Szilasy László képviselő
Ha a parkolók kialakulnak, akkor nem szűkül le a 62-es felőli bejáró?
Czeglédi Ferenc egyéni vállalkozó
A mostani padkavonalat meghagyjuk. A 3,20 méter széles járdát szűkítjük le 2,15 méter járdára.
Szabó Tamás képviselő
Az üzlet mekkora lesz?
Czeglédi Ferenc egyéni vállalkozó
Külméretre 400 m2, az eladótér 180 m2.
Szilasy László képviselő
Ha beáll egy autó, az nem fog gondot okozni a ki-be közlekedésnél?
Czeglédi Ferenc egyéni vállalkozó
Ez a tervrajz sem igazán jó, mert a belső parkolót a tervező eltolta 8 méterrel hátrébb.
Somogyi Balázs polgármester
Az úttest és a telekhatár közötti területen új térkő burkolat jön létre, amely a járdát is érinti. Jelenleg
nem egy nívós járda van a területen. Tehát mindenképpen előnyt jelent számunkra, hogy javítani
fogja a településképet.
Dr. Lakos László jegyző
Két döntés szükséges, az egyik a képviselő-testület részéről, a másik a jegyző részéről, egy
közútkezelői hozzájárulás a kapubejárók vonatkozásában. Számomra az említett megoldás nem
megnyugtató még mindig a kapubejárókkal kapcsolatban. Egy olyan megoldás született, hogy
megtarthassák a nyolc parkolót, hogy a kapubejáró kiforduló íve meg lett szüntetve. Ezért a
közútkezelői hozzájárulásomban azt írtam elő, hogy milyen szélességűnek kell lennie ennek a
kapubejárónak, illetve hogy úgy kell kialakítani, hogy a behajtó járművek a közúti forgalmat ne
zavarják, ne veszélyeztessék. Nem vagyok megnyugodva efelől. A kapubejáró esetében a minimum
3 méter szélességet írtam elő és akkor meg lehetne tartani a négy-négy parkolót, egyébként azt
javaslom, hogy az iparcikkbolt felőli négyből csináljanak három parkolót, számomra az
megnyugtatóbb lenne.
Czeglédi Ferenc egyéni vállalkozó
A burkolati szintek úgy fognak kinézni, hogy a járdának a szintje magasabban lesz, tehát ott lesz
egy útpadka. A behajtó fog felemelkedni a parkoló szintjéről, a járda szintjére. Ezt azért mondom,
mert a kifordulásnál nem kell a padkáról leugratni ahhoz, hogy valaki kiforduljon.
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Dr. Lakos László jegyző
Esetleg azt kell átgondolni, hogy a 4 méter széles bejárót kicsit szűkíteni kell, egy kicsi ívet tenni és
akkor kiépíthető a négy parkoló. A kocsikra a 2,5 méter szélesség az előírás, azt nem tudjuk
szűkíteni. A bejáratra nincs 4 méteres előírás.
Szilasy László képviselő
Abszolút támogatom azt, ha van egy vállalkozás, amely a szolgáltatásokat bővíti. Arra kérlek
titeket, úgy alakítsatok ki mindent, hogy közlekedés szempontjából megfelelő legyen.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a közútkezelői és tulajdonosi
hozzájárulás megadására vonatkozó határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
90/2016. (VI. 28.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Czeglédi
Ferenc (2431 Perkáta, Kodály Z. u. 3/A.) kérelmére – mint Perkáta Nagyközség helyi
közútjainak kezelője – „a közúti közlekedésről” szóló 1988. évi I. törvény alapján – a
Perkáta, Szabadság tér 5. szám alatti ingatlan előtt lévő 586 hrsz-ú közterületen a
kérelemhez csatolt helyszínrajz szerinti parkolóhelyek kialakításához, és a megállni tilos
jelző tábla eltávolításához a közútkezelői hozzájárulást megadja a következő feltételekkel:
 Építés alatti forgalmi rend
- Az építés ideje alatt ideiglenes forgalmi rendet biztosítani kell.
- A munkaterületen ép felületű, tisztán tartott közúti jelzéseket kell alkalmazni.
 Általános előírások
- A munkát úgy kell végezni, hogy a közúton közlekedőket indokolatlanul ne akadályozza, a
személy-és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.
- A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bevetkező károkért az
igénybevevő anyagilag és büntetőjogilag is felelős.
- A kivitelezés ideje alatt közúti jelzőtáblákat kell a közúton elhelyezni. Ezen szabályt a
közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló
3/2001. (I. 31.) KöViM rendelete tartalmazza, melyet be kell tartani.
- A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem szabad.
- A közút vízelvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan
biztosítani kell. A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról a kivitelezőnek
folyamatosan gondoskodni kell.
- Jelen hozzájárulás nem mentesít a munka elvégzéséhez szükséges egyéb engedélyek,
szakhatósági
állásfoglalások,
közmű-tulajdonosi
hozzájárulások
beszerzésének
kötelezettsége alól.
- A munkával érintett területek fenntartásáért, az útburkolat, a közúton lévő műtárgy,
geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából származó károkért az igénybe vevő
anyagilag és büntetőjogilag is felelős.
A képviselő-testület tájékoztatja az igénybevevőt, hogy az előírásokat „a közúti
közlekedésről” szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
– a vonatkozó hatályos jogszabályok és útügyi műszaki utasításrendszer figyelembe vételével
– a közút állagának védelme és a közúti közlekedés biztonsága érdekében írta elő. A
megállapított feltételekkel szemben – a hivatkozott törvény 36. § (2) bekezdése alapján – a
Fejér Megyei Kormányhivatal Útügyi osztály (8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út. 12.)
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mint illetékes I. fokú közlekedési hatósághoz lehet fordulni, amely az előírt feltételeket
módosíthatja.
A képviselő-testület felhívja az igénybevevő figyelmét, hogy amennyiben az ellenőrzés során
megállapítja, hogy a hozzájárulásban előírt feltételektől eltért, hatósági intézkedést
kezdeményez, amelynek keretében a közlekedési hatóság az igénybevevőt az eredeti állapot
helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve a közút állagának
védelme és a forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések megtételére kötelezheti,
továbbá pénzbírsággal sújthatja.
A hozzájárulás engedélyköteles létesítmény esetén a létesítési engedély érvényességének
időtartamára szól, nem engedélyköteles létesítménynél egy éven túli munkavégzés esetén a
feltételek ismételt megállapítását kell kérni.
A hozzájárulás jogalapja „a közúti közlekedésről” szóló 1988. évi I. tv. 36-39. §-a.
2. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Czeglédi
Ferenc (2431 Perkáta, Kodály Z. u. 3/A.) kérelmére – mint Perkáta Nagyközség helyi
közútjainak tulajdonosa – „a közúti közlekedésről” szóló 1988. évi I. törvény alapján – a
Perkáta, Szabadság tér 5. szám alatti ingatlan előtt lévő 586 hrsz-ú közterületen a
kérelemhez csatolt helyszínrajz szerinti parkolóhelyek kialakításához, és a megállni tilos
jelző tábla eltávolításához a tulajdonosi hozzájárulást megadja.
Felelős: Dr. Lakos László jegyző
Határidő: 2016. június 28.
VI. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Hatodik napirendi pont a fogorvosi ügyelet térítési díjának módosítására vonatkozó kérelem
megtárgyalása. A tavalyi évben a képviselő-testület a fogászati ügyeleti díjat 6000 Ft-ról 6500
Ft/páciensre módosította. Az ügyeleti ellátás a hétvégéket érinti. A Dunaújvárosi Fogorvosok
Egyesületének elnöke dr. Dénes Judit kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, melyben
kérelmezte a Perkáta Nagyközség Önkormányzata és a Dunaújvárosi Fogorvosok Egyesülete között
kötött megállapodás 4.1. pontjában lévő fogászati ügyelet térítési díját 8000 Ft/páciensre
módosítani. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. június 16-i ülésén elbírálta a
Dunaújvárosi Fogorvosok Egyesülete fogászati ügyeleti díj emelésére vonatkozó kérelmét. A
közgyűlés a Dunaújvárosban, egészségügyi alapellátásban területi ellátási kötelezettséggel dolgozó
fogorvosoknak 2016. július 1. napjától kezdődően 60 000 Ft/ügyeleti napban állapította meg az
ügyeleti ellátás díját. Nem esetszámhoz, hanem ügyeleti naphoz teszik függővé az ellátást. A 2016os évben harminc esetszám volt. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Szilasy László képviselő
Megkapja az ügyeletre a 60 000 Ft-ot, meg még Kulcstól, Rácalmástól a 8000 Ft-ot, ha van betege.
Maximum 20 %-os emelést javaslok. Én 7500 Ft-ot javaslok. Az ügyelet nagyon jól megéri, mert a
60 000 Ft-ot az biztos, hogy megkapják.
Dr. Lakos László jegyző
Javasoltuk a dunaújvárosiaknak, hogy szervezzük meg közösen az ellátást, ami az ő feladatuk lenne,
mint központ, de nem kaptunk visszajelzést. Ha közösen szerveznénk meg az ellátást, azt az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozná.
Somogyi Balázs polgármester
Zavarja őket az, hogy a fogorvosi ellátók nem kaptak olyan mértékű emeléseket, mint például a
háziorvosok.
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Vátkainé Boda Ildikó képviselő
Mondhatja azt, hogy nem fog ellátni ennyiért?
Somogyi Balázs polgármester
Igen, biztos. Amennyiben nincs több hozzászólás, először az eredeti javaslatot teszem föl
szavazásra. Szilasy László képviselő úr javaslatát pedig csak abban az esetben, ha a testület az
eredeti javaslatot nem támogatja. Aki egyetért a 8000 Ft/páciens fogorvosi ügyeleti díj
megállapításával, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
91/2016. (VI. 28.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott,
páciensenként 8 000 Ft összegben állapítja meg a fogorvosi ügyelet ellátás díját.
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Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. június 28.
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 17:55
perckor bezárta.

Somogyi Balázs
polgármester

Dr. Lakos László
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Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Bogó Anikó
képviselő

Szabó Tamás
képviselő
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