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PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. 

szeptember 29-én (csütörtök) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi 

üléséről készült  
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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: A 2016. szeptember 29-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-

testületi ülésről 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme 

 

Jelen vannak:  

Somogyi Balázs polgármester, Bogó Anikó, Vátkainé Boda Ildikó, Szilasy László, Kovács 

Ferenc, Szabó Tamás képviselő-testületi tagok 

 

Dr. Lakos László jegyző 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Az ülés összehívása telefonos meghívás alapján történt. 

Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel hat fő testületi tag jelen van. Ujfalusi Pál 

képviselő úr jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőknek felkérem Vátkainé Boda Ildikó és 

Szabó Tamás képviselő-testületi tagokat, amennyiben a képviselő-testületnek nincs ellenvetése. 

Első napirendi pontban javaslom tárgyalni „Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről” 

szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet III. 1. pont szerinti települési önkormányzatok rendkívüli 

önkormányzati támogatása igénylésével kapcsolatos döntéshozatalt, második napirendi pontban 

javaslom tárgyalni Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 

kiterjesztéséhez című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázat benyújtásával kapcsolatos 

döntéshozatalt, harmadik napirendi pontban javaslom tárgyalni a Perkáta, Dr. Baráth Károly utca 2. 

szám alatti ingatlan önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos döntéshozatalt, negyedik 

napirendi pontban javaslom tárgyalni a 2016. október 2-i népszavazáson részt vevő 

szavazatszámláló bizottság tagjainak, valamint a Helyi Választási Iroda tagjainak választás napi 

ellátmányára vonatkozó döntéshozatalt, ötödik napirendi pontban javaslom tárgyalni a Gubicza Bt. 

kérelmét a Perkáta, Saint-Maximin utca 2/A. szám alatt lévő Peru ABC előtti parkoló bővítésére 

vonatkozóan, hatodik napirendi pontban javaslom tárgyalni dr. Krizsán Gábor kérelmét a 

Dunaújváros XIV. számú fogorvosi körzetben személyének jóváhagyására a fogorvosi ügyeletet 

ellátó orvosok közt. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy egyéb napirendi pont felvételére 

vagy napirend módosításra van-e javaslat? Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a 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: 

 

118/2016. (IX. 29.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-i 

rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el. 

 

NAPIREND 

 

1. „Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről” szóló 2015. évi C. törvény 3. 

melléklet III. 1. pont szerinti települési önkormányzatok rendkívüli 

önkormányzati támogatása igénylésével kapcsolatos döntéshozatal 

2. Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 

kiterjesztéséhez című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázat 

benyújtásával kapcsolatos döntéshozatal 
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3. A Perkáta, Dr. Baráth Károly utca 2. szám alatti ingatlan önkormányzati 

tulajdonba vételével kapcsolatos döntéshozatal 

4. 2016. október 2-i népszavazáson részt vevő szavazatszámláló bizottság tagjainak, 

valamint a Helyi Választási Iroda tagjainak választás napi ellátmányára vonatkozó 

döntéshozatal 

5. Gubicza Bt. kérelme a Perkáta, Saint-Maximin utca 2/A. szám alatt lévő Peru 

ABC előtti parkoló bővítésére vonatkozóan 

6. Dr. Krizsán Gábor kérelme a Dunaújváros XIV. számú fogorvosi körzetben 

személyének jóváhagyására a fogorvosi ügyeletet ellátó orvosok közt 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2016. szeptember 29. 

 

I. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Első napirendi pont „Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről” szóló 2015. évi C. törvény 

3. melléklet III. 1. pont szerinti települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása 

igénylésével kapcsolatos döntéshozatal. Önkormányzatunk rendkívüli önkormányzati támogatás 

igénylésére kérelmet kíván benyújtani. A támogatási kérelem beadási határideje 2016. szeptember 

30-a. Önkormányzatunk a költségvetés tervezése során a költségvetési hiány áthidalására rendkívüli 

önkormányzati támogatást tervezett 56 947 511 forint összegben. Jelenleg fennálló működési célú 

szállítói tartozásunk 15 032 494.- forint, amely a szeptember 30-ai beadási határidőig további 

12 514 164 forinttal fog növekedni. Ebben az összegben a szállítói tartozások, a szeptemberi diák és 

szociális étkezés, intézményi tartozások, eljárási díjak számlái szerepelnek. Kérem a képviselő-

testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a rendkívüli 

önkormányzati támogatás igénylésére 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: 

 

119/2016. (IX. 29.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete „Magyarország 2016. évi 

központi költségvetéséről” szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet III. 1. pontja alapján 

támogatási igényt nyújt be a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 

támogatása címen szereplő tartalék előirányzatból nyújtható állami támogatásra, Perkáta 

Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2016. 

(II. 12.) önkormányzati rendelet B115 működési célú költségvetési támogatások és 

kiegészítő támogatások soron tervezett 27 546 658 Ft összeg erejéig. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2016. szeptember 29. 

 

II. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Második napirendi pont Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 

kiterjesztéséhez című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázat benyújtásával kapcsolatos 

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

 

Dr. Lakos László jegyző 

Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerekből (iratkezelő, települési portál; e-ügyintézési 

portál; gazdálkodási; ingatlan-vagyon, adó; ipari-kereskedelmi; valamint hagyatéki leltár rendszer) 

keretrendszerből, támogató rendszerekből, valamint az önkormányzati adattárházból épül fel. 
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Tiltakoztunk a bevezetése ellen, mert nekünk nagy segítséget nem jelent, inkább csak 

többletmunkát, mert minden beérkező anyagot szkennelni kell. Hasznos információt mi nem tudunk 

kinyerni az adatokból. Amíg lehetett, addig nem vezettük be, de 2017. január 1-jével kötelező a 

csatlakozás. A pályázat tartalmazza az eszközigényt, az eddig használt programok adatmigrációját, 

különböző szabályzatok elkészítését, oktatással kapcsolatos költségeket. Eszközpark hiányában nem 

is tudtuk volna vezetni az ASP rendszert, de a pályázat által a technikai feltételek meglesznek 

hozzá. Több ajánlat is érkezett. Olyan ajánlat elfogadásában gondolkodtunk, amely komplett 

szolgáltatást tartalmaz. A pályázat összege magába foglalja a szolgáltató díját is. Az ajánlatok közül 

a Prionitall Kft. az, amely jelenleg is nálunk látja el a rendszergazdai feladatokat. Praktikusan az 

lenne a javaslatunk, hogy az ő ajánlatukat fogadja el a képviselő-testület.  

 

Szilasy László képviselő 

Miért ír az Albensis Kft. 7 000 000 Ft-ot. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

A pályázati támogatás maximális összege 7000 000 Ft. Lakosságszámtól függően maximálva van 

az összeg, ezáltal mi 6 000 000 Ft-ig adhatunk be pályázatot. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.  

 

Szilasy László képviselő 

Az Alba-Kontakt Plusz Kft. ajánlatában az igényelhető összeg a 3 000 – 10 000 fő lakosságszám 

között bruttó 7 00 000 Ft. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Az tévedés lehet. Perkáta lakosságszáma esetében tudomásom szerint a maximálisan igényelhető 

összeg bruttó 6 000 000 Ft. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a Csatlakoztatási konstrukció az 

önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú 

pályázat benyújtására 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: 

 

120/2016. (IX. 29.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 

„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” 

című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázati felhívásra a következők szerint:  

Igényelt támogatás maximum: 6 000 000 Ft  

Támogatás intenzitása: 100 %  

A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázati támogatást kizárólag a 

pályázatban szereplő célokra fordítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására, 

valamint a támogatás felhasználására.  

 

Határidő: 2016. szeptember 30. és 2017. január 1.  

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

 

Dr. Lakos László jegyző 

A szolgáltató kiválasztásáról is szükséges lenne egy döntést hozni. A pályázathoz nem kérik, de a 

későbbiek folyamán szükség lehet rá.  
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Somogyi Balázs polgármester 

Javaslom elfogadásra a Prionitall Kft. ajánlatát. Kérem a képviselő-testület tagjainak a 

hozzászólásait. 

 

Bogó Anikó képviselő 

Tehát akkor szigorúan a pályázat lebonyolítását, illetve annak beadását, a megvalósítását fogja 

végezni a Prionitall Kft. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Igen. Többek között a szabályzatok elkészítését, az eszközök beszerzését, a tesztelést, a rendszer 

kiépítését is el fogják elvégezni. 

 

Somogyi Balázs polgármester 
A projektmenedzsment feladatokat pedig a Fejér Megyei Önkormányzat cége, az Albensis Kft. 

végzi, ami benne van az anyagban is. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

A Prionitall Kft. képviselője, Fekete Róbert a Fejér Megyei Önkormányzatnál dolgozik 

informatikusként. Azt, hogy az ő cége alvállalkozóként pályázat írására kit bíz meg, azt nem tudjuk. 

 

Somogyi Balázs polgármester 
Az előterjesztések között van az Albensis Kft-től érkezett ajánlat. A Prionitall Kft. és az Albensis 

Kft. ajánlata különböző? 

 

Bogó Anikó képviselő 

Az Albensis Kft. külön ajánlatot adott? 

 

Kovács Melinda gazdasági vezető 

Igen. 

 

Somogyi Balázs polgármester 
Az Albensis Kft. nem fog gépeket szállítani, az egy menedzsment cég. 

 

Kovács Melinda gazdasági vezető 

Számos olyan ajánlat érkezett, amelyekben csak menedzsment, csak adatmigráció vagy csak 

szabályzatok elkészítésére vonatkozó feladatokat látott volna el az ajánlattevő. Olyan ajánlat 

elfogadásában gondolkodtunk, ami komplexen elvégez mindent. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

A képviselő-testület azt választ, akit jónak lát. 

 

Somogyi Balázs polgármester 
A képviselő-testület ülésén öt perc szünetet rendelek el. 

 

A képviselő-testület 17:15 perckor öt perc szünetet tart. 

 

A képviselő-testület 17:20 perckor folytatja az ülést. 

 

Somogyi Balázs polgármester 
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel hat fő testületi tag jelen van. Javaslom a 

képviselő-testületnek, hogy a pályázat menedzsment feladatainak ellátásával az Albensis Kft-t bízza 

meg, az eszközbeszerzéssel, adatmigrációval, és egyéb a projekthez kapcsolódó szolgáltatásokkal 

pedig a Prionitall Kft-t. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

121/2016. (IX. 29.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” 

című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázat megvalósításával kapcsolatos 

menedzsment feladatok lebonyolításával az ALBENSIS Kft-t (8000 Székesfehérvár, 

Deák Ferenc utca 7-9. II. em.), az eszközbeszerzéssel, adatmigrációval, és egyéb a 

projekthez kapcsolódó szolgáltatásokkal pedig a Prionitall Kft-t (8000 Székesfehérvár, 

Had út 1-3.) bízza meg. 

 

Határidő: 2016. szeptember 30. és 2017. január 1.  

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

 

III. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Harmadik napirendi pont a Perkáta, Dr. Baráth Károly utca 2. szám alatti ingatlan önkormányzati 

tulajdonba vételével kapcsolatos döntéshozatal. Zombori Sándorné 2030 Érd, Csanád utca 17. szám 

alatti lakos megkereste önkormányzatunkat azzal, hogy a tulajdonában lévő Perkáta, Dr. Baráth 

Károly utca 2. szám alatti, 33 helyrajzi számú ingatlant ingyen az önkormányzat tulajdonába 

kívánja adni. Amennyiben bontási vagy egyéb kötelezettség van az ingatlanra vonatkozóan, akkor 

azt az önkormányzat elvégzi. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben 

nincs, javaslom a képviselő-testületnek, hogy ingyenesen vegye tulajdonba a Perkáta, dr. Baráth 

Károly utca 2. szám alatt található ingatlant. 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: 

 

122/2016. (IX. 29.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Zombori 

Sándorné 2030 Érd, Csanád utca 17. szám alatti lakos tulajdonában lévő, az ingatlan-

nyilvántartásban a Perkáta 33 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 2431 Perkáta, 

Dr. Baráth Károly utca 2. szám alatt található ingatlant a tulajdonos kérésére ingyenesen 

tulajdonba veszi. A képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Balázs polgármestert az 

adásvételi szerződés aláírására. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2016. szeptember 29. 

 

 

IV. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Negyedik napirendi pont a 2016. október 2-i népszavazáson részt vevő szavazatszámláló bizottság 

tagjainak, valamint a Helyi Választási Iroda tagjainak választás napi ellátmányára vonatkozó 

döntéshozatal. A határozati javaslat értelmében 100 000 Ft ellátmányt biztosítana az önkormányzat. 

Azért szükséges, mert a Nemzeti Választási Iroda által biztosított forrás nem fedezi a 

szavazatszámláló bizottság tagjainak, valamint a Helyi Választási Iroda tagjainak választás napi 

ellátmányára vonatkozó költségeket. 
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Dr. Lakos László jegyző 

Még az ebédet sem fedezi. Hatezer forintot kapunk szavazókörönként hat fő napi ellátására. Utólag 

az elszámolás számlával történik. A 100 000 Ft egy keretösszeg, tehát ha marad fennmaradó összeg, 

akkor azt természetesen nem használjuk fel.  

 

Somogyi Balázs polgármester 

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

2016. október 2-i népszavazáson részt vevő szavazatszámláló bizottság tagjainak, valamint a Helyi 

Választási Iroda tagjainak választás napi ellátmány összegére 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: 

 

123/2016. (IX. 29.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. október 2. napjára 

kitűzött országos népszavazáson részt vevő szavazatszámláló bizottság tagjainak, 

valamint a Helyi Választási Iroda tagjainak választás napi ellátmányára 100 000 Ft-ot 

biztosít a 2016. évi költségvetés K341 Reklám és propaganda kiadásokon belül az 

egyéb rendezvények kiadásai költségnem terhére. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2016. szeptember 29. 

 

V. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Ötödik napirendi pont a Gubicza Bt. kérelme a Perkáta, Saint-Maximin utca 2/A. szám alatt lévő 

Peru ABC előtti parkoló bővítésére vonatkozóan. A Gubicza Bt. évekkel ezelőtt már megkereste 

önkormányzatunkat azzal, hogy a Perkáta, Saint-Maximin utca 2/A. szám alatt lévő ABC előtti 

parkolót bővíteni szeretné. A bővítést a volt takarék épülete előtt, valamint a Kenyér Tibor háza 

előtt lévő árkok befedésével szeretné megvalósítani. A jelenlegi 12 méter hosszú parkolót 27 méter 

hosszúságúra bővítené. A bővítés költségeit a vállalkozó finanszírozza. Kérem a képviselő-testület 

tagjainak a hozzászólásait. 

 

Bogó Anikó képviselő 

Mennyi marad akkor az orvosi rendelő hídjáig? 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Az az árok megmarad.  

 

Bogó Anikó képviselő 

Arra gondolok, hogy megérné az orvosi rendelő előtt is befedni. Esetleg ezen el lehetne 

gondolkodni. Ha nem tudják ott kitakarítani megfelelően, akkor lesz egy jó hosszú rész, ami viszont 

le lesz fedve.  

Somogyi Balázs polgármester 

Azt mondod, hogy fedjük be a többi árkot is. 

 

Bogó Anikó képviselő 

Igen. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Akkor még rosszabb lesz. 
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Bogó Anikó képviselő 

Nem, mert fentről le lesz fedve és nem koszolódna kívülről. Nem tudom, hogy ennek milyen anyagi 

vonzata lenne. 

 

Szabó Tamás képviselő 

Ha az orvosi rendelő előtt is lenne parkoló, akkor nem lenne problémás a közlekedés? 

 

Szilasy László képviselő 

De le tudnak húzódni az utóval közlekedők. 

 

Szabó Tamás képviselő 

Igen, le tudnak, de nem mindenki húzódik le. 

 

Szilasy László képviselő 

Hát az most sem húzódik le. A jelenlegi parkolóba maximum két autó tud beállni, de így is még az 

autó kilóg a járdára. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Az újonnan kialakítandó parkolórész az önmagában három parkolóhelyet foglal magába. 

 

Szilasy László képviselő 

Nem az fog a parkolóba állni, aki megy a boltba, hanem az, aki az orvosi rendelőbe akar menni. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom a képviselő-testületnek, hogy támogassa a Perkáta, 

Saint-Maximin utca 2/A. szám alatt lévő ABC előtti parkoló bővítését. 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: 

 

124/2016. (IX. 29.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

1. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Gubicza 

Tamás (2431 Perkáta, Dózsa György utca 16/1.) kérelmére – mint Perkáta Nagyközség helyi 

közútjainak kezelője – „a közúti közlekedésről” szóló 1988. évi I. törvény alapján – a 

Perkáta, Saint-Maximin utca 2/A. szám alatti ingatlan előtt lévő 651 hrsz-ú közterületen  a 

kérelemhez csatolt helyszínrajz szerinti parkolóhelyek kialakításához 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. 
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 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.) 

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 Gubicza 

Tamás (2431 Perkáta, Dózsa György utca 16/1.) kérelmére – mint Perkáta Nagyközség helyi 

közútjainak tulajdonosa – „a közúti közlekedésről” szóló 1988. évi I. törvény alapján – a 

Perkáta, Saint-Maximin utca 2/A. szám alatti ingatlan előtt lévő 651 hrsz-ú közterületen a 

kérelemhez csatolt helyszínrajz szerinti parkolóhelyek kialakításához a tulajdonosi 

hozzájárulást megadja. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2016. szeptember 29. 

 

VI. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Hatodik napirendi pont dr. Krizsán Gábor kérelme a Dunaújváros XIV. számú fogorvosi körzetben 

személyének jóváhagyására a fogorvosi ügyeletet ellátó orvosok közt. 2016. október 1-jétől dr. 

Krizsán Gábor fogja ellátni Dunaújvárosban a XIV. számú fogorvosi körzetet, mint területi ellátást 

végző fogorvos. A fogászati ügyeleti ellátásban is részt fog vállalni, amelynek során Perkáta 

településen élő lakosokkal is ellátási kapcsolatba kerülhet. Dr. Krizsán Gábor kéri a képviselő-

testületet, hogy hagyja jóvá személyét is a fogorvosi ügyeletet ellátó orvosok között. Javaslom a 

képviselő-testület tagjainak, hogy vegék tudomásul dr. Krizsán Gábor személyét is a fogorvosi 

ügyeletet ellátó orvosok között.  

Érkezett egy kérelem Pavlicsek Zsolt és Pavlicsek Zsoltné részéről, amelyet a mai ülésen nem 

tárgyalunk. Pavlicsek Úr nem ragaszkodik ahhoz, hogy most tárgyalja a testület a kérelmét, mert 

számára a Családi Otthonteremtési Kedvezmény még kedvezőbben változhat. A képviselő-testület 

döntött arról, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Perkáta, Bocskai István utca 2. szám alatti 

ingatlanból 47 méter szer 5 méter nagyságú terület vevőjéül jelölte ki. Ez a terület még mindig 
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kevés neki és szeretne 15 méter szélességben és 6 méter mélységben, mintegy 90 négyzetméter 

területet megvásárolni ugyanebből a területből. Kérem a képviselő-testület tagjainak a 

hozzászólásait. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

15,5 méter van a kerítés és az épület sarka között. Előzőleg ebből 10 méter kért.  

 

Szilasy László képviselő 

Véleményem szerint nem 5 méter széles, hanem 6 méter széles legyen. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Az nem elég neki. 

 

Szilasy László képviselő 

Az elég neki, most számoltam ki. 67 m
2
 hiányzik neki, és ezért kér 90 m

2
-t. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

1200 m
2
-t szeretne elérni valamilyen célból. 

 

Kovács Ferenc képviselő 

De milyen célból? 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Azt nem tudjuk.  

 

Szilasy László képviselő 

Hiába adtuk oda neki azt a sávot, rájött, hogy a háza és a kerítés közé nem tudja beépíteni a másik 

házat. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Az ő számára kényelmes módon. 

 

Szilasy László képviselő 

Vállalkozásként akarja működtetni a régi ingatlant. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

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

hozzászólás, a testületi ülést bezárom.  

 

Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester a testületi ülést 17:45 

perckor bezárta. 

 

 

 

Somogyi Balázs                 Dr. Lakos László 

    polgármester                             jegyző 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

 

                Vátkainé Boda Ildikó                                        Szabó Tamás 

                képviselő                                              képviselő  


