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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Készült: A 2016. november 24-én 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme
Jelen vannak:
Somogyi Balázs polgármester, Bogó Anikó, Vátkainé Boda Ildikó, Szilasy László, Kovács Ferenc,
Szabó Tamás, Molnár József képviselő-testületi tagok
Dr. Lakos László jegyző
Somogyi Balázs polgármester
Köszöntöm a képviselő-testület tagjait, a Polgármesteri Hivatal munkatársait, a Perkátai Szociális Központ
intézményvezetőjét, a Dunaújvárosi Járási Hivatal képviseletében Dózsa Györgyöt és a lakosság képviselőit.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel hét fő testületi tag jelen van. 2016. október 5-én Ujfalusi
Pál írásban lemondott a képviselői mandátumáról. A Helyi Választási Bizottság összeült és határozatot
hozott 2016. október 13-i dátummal, miszerint a megüresedett képviselői mandátumot a következő legtöbb
szavazatot elért jelölt, Molnár József részére adta ki. A mandátumot 2016. október 18-án nyújtotta át a Helyi
Választási Bizottság képviselő úrnak.
A képviselő-testületi ülés meghívója tizenöt napirendi ponttal került kiküldésre. Kérdezem a képviselőtestület tagjait, hogy egyéb napirendi pont felvételére vagy napirend módosításra van-e javaslat?
Amennyiben nincs, a képviselő-testület tudomásul vette a napirendet. Jegyzőkönyv hitelesítőknek felkérem
Vátkainé Boda Ildikó és Kovács Ferenc képviselő-testületi tagokat, amennyiben a képviselő-testületnek
nincs ellenvetése.
A mai ülés első napirendi pontjában történne meg Molnár József képviselő eskütétele. Kérem az ülés
résztvevőit, hogy álljanak fel az eskütételhez. Kérem képviselő urat, hogy mondja utánam az eskü szövegét.
I.

NAPIRENDI PONT

MOLNÁR JÓZSEF ESKÜTÉTELE
Somogyi Balázs polgármester
Gratulálok, és jó munkát kívánok! A Pénzügyi Bizottság tárgyalta képviselő úr köztartozásmentes adózói
adatbázisba való felvételéről szóló igazolás bemutatását, illetve a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
teljesítéséről is hozott döntést. Átadom a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.
Kovács Ferenc képviselő
Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy Molnár József bemutatta a köztartozásmentes adózói
adatbázisba való felvételéről szóló igazolást. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett, az
átvételről szóló igazolást átadtam képviselő úrnak.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom elfogadásra a Pénzügyi Bizottság elnökének a köztartozásmentes adózói adatbázisba való
felvételről szóló igazolás bemutatásának megtörténtéről, valamint a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
teljesítésére vonatkozó beszámolóját. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
132/2016. (XI. 24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Pénzügyi Bizottság
elnökének beszámolóját arra vonatkozóan, hogy Molnár József a köztartozásmentes adózói
adatbázisba való felvételről szóló igazolást a Pénzügyi Bizottság részére bemutatta.
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2. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Pénzügyi Bizottság
elnökének beszámolóját arra vonatkozóan, hogy Molnár József eleget tett
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. november 24.
II. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Második napirendi pont polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről.
2016. szeptember 1-jén a Perkátai Polgárőrség három tagja – Gelencsér Zoltán vezetőségi tag, Horváth
István elnök és Kovács Krisztián, az egyesület ellenőrző bizottságának tagja – a Fejér Megyei Polgárőr
Szövetség által szervezett csoporttal útnak indult Mórahalom felé, hogy belső határvédelmi feladatokat
lássanak el a magyar-szerb határnál. Perkáta mellett még Dég, Kőszárhegy, Mezőszentgyörgy és
Székesfehérvár polgárőr egyesületei is képviseltették magukat a tizenhárom főből álló küldöttségben,
melynek vezetője Cseh István, a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség elnöke. A csoport 2016. szeptember 4-ig
teljesített szolgálatot.
A 25 éves testvérvárosi ünnepségen 4 fős Figueiró dos Vinhos-i delegáció is részt vett. Saint-Maximin-nak
2008 óta testvérvárosa Perkáta mellett a portugál Figueiró dos Vinhos. A 1960-70-es években közel 200
portugál vendégmunkás telepedett le Saint-Maximin-ban és ez adta a mostani kapcsolat alapját. Perkáta már
több alkalommal kapcsolatba került a portugál várossal, elsősorban a nyári ifjúsági táborokon. Tavaly a
francia fiatalok mellett a portugálok is ellátogattak hozzánk, idén pedig első alkalommal perkátai fiatalok is
élvezhették a pazar programokat és a portugál vendégszeretetet Figueiró dos Vinhos-ban. A 4 főből álló,
Marta Bras alelnök/alpolgármester Asszony által vezetett delegáció szeptember 8-án érkezett
Magyarországra és 2016. szeptember 12-én indultak haza. A portugál csoport a 25 évfordulós
rendezvényeken a francia delegációval együtt vett részt, a fennmaradó időben pedig Szilasy László,
önkormányzati képviselő mutatta be nekik Fejér megye értékeit, majd pedig szeptember 12-én Perkáta
intézményeit. Hivatalos tárgyalást is folytattunk a delegációval, amelyben a gyermekekhez és a fiatalokhoz
kapcsolódó programokról, illetve kulturális projektekről történt megegyezés. Jeleztük Figueiró dos Vinhosnak, hogy szeretnénk a Győry-kastélyban bemutatni időszaki kiállítás keretében településüket, illetve híres
szülöttjüket, a híres portugál festőt, José Malhoát.
Serge Macuzindski, Saint-Maximin polgármestere és Perkáta első díszpolgára vezetésével 20 fős delegáció
érkezett Perkátára, hogy 2016. szeptember 9-e és 11-e között megünnepelje a hivatalos testvértelepülési
kapcsolat 25 éves fennállását. Az ünnepség Perkátán való megrendezésében már 2011 novemberében
megállapodtunk, amikor Saint-Maximin-ban ünnepeltük meg a 20. évfordulót. A mostani rendezvényt a
legperkátaibb ünnephez, a búcsúhoz kapcsoltuk. A francia barátaink mellett ellátogatott hozzánk SaintMaximin portugál testvérvárosának, Figueiró dos Vinhos 4 fős delegációja is. Saint-Maximin delegációját
szeptember 9-én délután fogadtuk a Győry-kastélyban, majd ezt követően emléktáblát helyeztek el Ébl
Istvánné Ilona sírjára, aki 2011-ben elsők között vehette át a Saint-Maximin díszpolgára címet
kapcsolatalapítóként. Szeptember 10-én 10 órától Perkáta Nagyközség Önkormányzata díszközgyűlése az
elismerések mellett a 25 éves kapcsolatról szólt. Utánam felszólalt Ébl Andrea, aki 1981-ben elsőként járt
Saint-Maximin-ban, amely egy általános iskolai jutalomútként történt és elmesélte a 35 évvel ezelőtti
kapcsolatfelvételt. Serge Macuzindski polgármester Úr és Ébl István, a bejegyzés alatt álló Perkáta – SaintMaximin Baráti Egyesület elnöke az első lépésekről és 80-as évekbeli programokról számolt be, illetve az
1991-es testvérvárosi szerződéskötésről. Eric Fournier, a Francia Köztársaság magyarországi nagykövete is
megtisztelte a rendezvényt és felszólalásában méltatta a partnerkapcsolatunkat és további sikeres évtizedeket
kívánt. A díszközgyűlést követően önkormányzatunk ajándékát adtuk át Saint-Maximinnak, Gáspár Aladár
képzőművész, volt perkátai tanár 40 évvel ezelőtt készített és most is a kastély előkertjében található
szobrának erre az alkalomra, süttői mészkőből készült másolatát. Az ajándékozás után Gáspár Aladár
életmű-kiállításának megnyitóján is részt vett a csoport. 13 órakor Serge Macudzinski polgármester Úr
indította el a szüreti felvonulást, megtekintették a Perkátai Régiséggyűjtő Egylet tornatermi időszaki
kiállítását, majd az egylet ebéddel is vendégül látta őket. Ebéd után Ébl István pincéjébe, a Szőlőhegyre
látogattak ki, majd fél 5-től a 25 éves kapcsolatot bemutató Saint-Maximin-i és perkátai filmet vetítettük le a
Kastélyban. Este 6 órától Pavlicsek Csaba, olimpiai érmes ételszobrász, junior Európa-bajnok mesterszakács,
pálinkamérnök, az idei év országos magán pálinkafőzője pálinka kóstolót és előadást tartott a francia és a
portugál vendégeknek. A 8 pálinkából álló bemutató közben a pálinkafőzés folyamatát, a kóstolás módszerét
ismertette a csoporttal, illetve beszámolt franciaországi tanulmányairól, illetve méltatta a francia
gasztronómiát. A kóstolót követően francia partnerünk ajándékozott meg minket és állófogadással zártuk a
programot. A csoport tagjai fogadócsaládjaikkal kilátogattak a Szüreti Bálba és az országos hírű fellépők
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koncertjét is megtekintették. Vasárnap, 11-én a delegáció ellátogatott a kápolnásnyéki Halász Gedeon
Központba, ahol a 65 éves MKB bank gyűjteménye a 200 éves kastélyban című magyar festőművészet
elmúlt 150 évét bemutató kiállítását tekintették meg, majd Budapest látványosságait sétahajóról és élőben is
megtekintették. Köszönjük a delegációnak, hogy ellátogattak hozzánk és együtt ünnepeltük a 35 éve kezdődő
és 25 éve már hivatalos testvérvárosi kapcsolatot.
A búcsúi rendezvények szeptember 9-én, a Perkátai Régiséggyűjtő Egylet 1957-1989 közötti időszakot
bemutató kiállításának megnyitójával kezdődtek, amely kiállítás egész hétvégén várta a látogatókat.
Szombaton a szüreti felvonulás egész délután hívta Perkáta lakóit a szüreti bálba, amelyen este Laci betyár és
Kaczor Feri lépett fel. Vasárnap a 8 órás szentmisén ünnepeltük meg a templomunk búcsúját.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2016. szeptember 10-én először adott át perkátai lakos részére
díszpolgári elismerést. A díszközgyűlésen Somogyi Balázs polgármester úr elismerő okleveleket adott át
azon személyek részére, akik az előző évben, években kiemelkedő teljesítményükkel, öregbítették Perkáta
nevét, önzetlen módon segítették elő a település fejlődését. Somogyi Balázs polgármester elismerő oklevelet
és emlékérmet adott át Fórizs Attilának és Urbán Tamásnak, Perkátáért végzett tevékenységükért. Elismerő
oklevelet és emlékérmet adott át Fehér Mihálynak, a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség „Év Polgárőre”
címének elnyeréséért. Elismerő oklevelet és emlékérmet adott át Kovács Rolandnak, a 2016-os Országos
Prózamondó Versenyen elért második helyezéséért. Elismerő oklevelet és emlékérmet adott át Pavlicsek
Csabának, az „Év magán pálinkafőzője” cím elnyeréséért. Elismerő oklevelet és emlékérmet adott át Fülöp
Fanninak, a Dunaújvárosi Főiskola Diák Sportegyesület, Olimpiai Reménységek Verseny 2016-os bajnok
női vízipóló csapat tagjának, a kiemelkedő sporttevékenységéért. Továbbá elismerését fejezte ki Mészáros
Zsuzsannának, a IV. Tradíció Néprajzi Gyűjtőpályázaton elért eredményéért, Horváth Árpádnak és Horváth
Milánnak, a 2015-ös „B” kategóriás Utánpótlás-bajnokság során elért országos második helyezéséért, akik a
díszközgyűlésen nem tudtak részt venni.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata döntése alapján Somogyi Balázs polgármester Perkátáért kitüntetést
adott át Guy Denoyelle részére a Perkáta-Saint-Maximin kapcsolatért végzett munkájáért. Guy Denoyelle,
jelenleg Saint-Maximin önkormányzati képviselője, nyugdíjas. Közel 20 évig vezette Saint-Maximinban a
Testvérvárosi Irodát, és közel évtizeden keresztül látogatott el Perkátára, mint Saint-Maximin-i Mikulás, így
jó néhány generációnyi perkátai gyermeknek jelentette az ünnepet. Saint-Maximinból ő járt legtöbbször,
közel 100 alkalommal Perkátán és évtizedeken keresztül szabadsága nagy részét is itt töltötte. Arra is volt
alkalom, hogy Saint-Maximinba költöző perkátai fiatalnak ő biztosított szállást. A magyar gasztronómiát
számos rendezvényen, közte a Karácsonyi Vásáron megismertette a francia közönséggel.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata döntése alapján Somogyi Balázs polgármester Perkáta díszpolgára
címet adott át Rajcsányi Lászlónak. Rajcsányi László 1947-ben Perkátán született, édesapa, férj, vállalkozó,
nyugdíjas. 1990-ben az első szabad önkormányzati választáson a konzervatív oldal perkátai képviselő- és
polgármesterjelöltje. 1998-ban többedmagával megalapította a Polgári Összefogás Perkátáért Egyesületet,
amely számos szellemi és földrajzi területet rendezett vagy alakított ki Perkátán, többek között a
templomkertet, a kastélykerti játszóteret és újra indította a báli közéletet. 2000-ben, a millenniumi
ünnepségekre társaival létrehozta a templomkertben az Életfát környező parkot. A 2000-es évek második
felében éveken keresztül szervezte és megvalósította a temetői Galgóczy-kápolna felújítását és részt vett a
selymespusztai harangláb felújításában is. 2007-től 2014-ig önkormányzati képviselőként is dolgozott
Perkátáért, 3 éven keresztül a Pénzügyi Bizottság elnökeként. Nevéhez fűződik a Faluüzemeltetési
Munkacsoport kialakítása. Alapító tagja volt a Perkátai Régiséggyűjtő Egyesületnek. Az elmúlt években
létrehozta a Perkátai Magánygyűjtemények elnevezésű technikatörténeti kiállítást, amelynek számos
látogatója és adományozója van országhatáron belülről és túlról.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata döntése alapján Somogyi Balázs polgármester Perkáta díszpolgára
címet adott át dr. Szűcs Mihálynak. Dr. Szűcs Mihály 1981-ben érkezett a nagyközségbe, 35 éve él Perkátán.
Perkátai pályafutását a népszerű Bányai doktor mellett kezdte. 31 év praktizálás után 2012-ben nyugdíjba
vonult, majd nem sokkal később ismét elfoglalta az orvosi széket, hogy segítse a településünk orvosi
ellátását, egészen 2016 januárjáig. Nem csupán az egészségügy terén volt aktív, több cikluson keresztül
önkormányzati képviselőként is jelen volt Perkáta életében. Egy különleges hobbival is rendelkezik: szereti a
hajókat és szívesen barkácsol. 2006-ban Perkátáért kitüntetést adott át neki a nagyközség önkormányzata,
majd 2011-ben a Fejér Megyei Közgyűlés a Dr. Berzsenyi Zoltán-díjat adományozta neki a több évtizedes
gyógyítói munkájáért. Betegeit kedvesen, barátságosan fogadta, tanácsot adott, gyógyított, s nem csak a
rendelőben, hanem a rendelőn kívül is számítani lehetett a segítségére. A perkátai emberek őszinte
szeretettel, tisztelettel és bizalommal fordultak dr. Szűcs Mihály felé évtizedeken keresztül, s ez a szeretet és
tisztelet mind a mai napig körül veszi a doktor urat.
2016. szeptember 12-én éjjel egy ág szakadt rá a Sportház tetejére. Másnap reggel, szeptember 13-án a
problémát észlelték a Faluüzemeltetés munkatársai, s így Perkáta Nagyközség Önkormányzata azonnal
cselekedett. Megtörtént a tűzoltóság értesítése, akik a délelőtt folyamán a helyszínre érkezve megkezdték az
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ág feldarabolását, s annak leemelését az épület tetejéről, melyen látszólag sérülés nem történt. Köszönjük a
Katasztrófavédelem munkáját.
Belső igényként és szükségletként fogalmazódott meg az óvodavezetőkben, hogy a 2016-17-es tanév
feladatait közösen beszéljék meg, vitassák meg. Többen megkeresték telefonon ez ügyben Kovács Tibornét,
ezért döntöttek úgy, hogy 2016. szeptember 21-én a perkátai Győri-kastélyban a kistérség és a környező
települések óvodavezetőinek és helyetteseinek egy vezetői értekezletet tartanak. Kundakker Ferencné
Katalint, a Fejér megyei KÖSZOE elnökét, közoktatási szakértőt, szaktanácsadót kérték fel, hogy segítsen az
aktuális, megváltozott törvények közötti eligazodásban, azok helyes alkalmazásában. 9 településről 16 fő vett
részt az értekezleten. A délelőtt aktív párbeszédes formában zajlott le. Mindenki elmondhatta a saját
tapasztalatát, problémáját egy-egy téma kapcsán. Sok hasznos információt osztott meg az előadó. Az
értekezlethez kapcsolódó anyagokat mindenkinek e-mailben az est folyamán még a rendelkezésére lett
bocsátva. Köszönjük Kundakker Ferencnének, hogy elfogadta a felkérést és segítette a munkánkat! Kovács
Tiborné a Perkátai ÁMK Szivárvány Óvoda vezetője volt a vendéglátó. Beszélt a pályázati lehetőségek
kihasználásának fontosságáról, kiemelve az Erasmus+ pályázatot, annak a jelentőségét, fontosságát a mai
világban. Elmondta az eddig meglátogatott külföldi országok óvodáiban szerzett tapasztalatait, benyomásait.
Kiemelte terveiket, elképzeléseiket a közeljövőben. A résztvevő vezetők továbbra is szoros szakmai
kapcsolatot ápolnak egymással, azért, hogy az általuk vezetett intézmény még hatékonyabban működjön a
megváltozott törvények betartásának tükrében.
Az október 1-jei kínai állami ünnep, a Kínai Népköztársaság kikiáltásának 67. évfordulója alkalmából
Őexcellinciája DUAN Jielong Nagykövet és felesége meghívta önkormányzatunkat is a 2016. szeptember
28-i MÜPÁ-ban megrendezett Gálaműsorra és fogadásra, amelyen önkormányzatunkat jómagam
képviseltem. A helyszínen személyesen nagykövet Úr és felesége, illetve a nagykövetség további vezetői,
CHEN Xiaojun első beosztott Asszony és GUO Xiaoguang kulturális tanácsos Úr fogadták a meghívottakat.
A himnuszok után Nagykövet Úr tartott ünnepi beszédet az állami ünnep kapcsán, majd 11 számból álló
kulturális műsort adott a Shanghaiból érkező Művészeti Együttes, amelyben néptánc, kortárs tánc, nép- és
könnyűzenei, illetve akrobatikai műsorszámok szerepeltek.
2016. október 2-án a népszavazási események Perkátán is különleges esemény nélkül zajlottak le.
2016. október 7-én a kora esti órákban a Zöldfa utcában kigyulladt K. János háza, aki egyedül élt,
tartózkodott az ingatlanban. A tűzoltóságot és a mentőket a szomszédok értesítették mikor látták, hogy K.
János megsérült és ég a ház. A dunaújvárosi kórházba szállították, nyolc napon belül gyógyuló égési
sérüléseket szenvedett. A helyszínt a rendőrség biztosította, nyilatkozatuk szerint a tűz nem a fűtési szezon
indítása és nem is idegenkezűség miatt keletkezett. A tűzoltóság az ingatlant életveszélyesnek nyilvánította,
körbekerítette. Az omlásveszély miatt kérik az arra lakókat, hogy a lezárt területre ne menjenek! Az
önkormányzat részéről a faluüzemeltetés munkatársa, Erdős Károly és az alpolgármester a helyszínen volt és
egyeztetéseket folytatott a tűzoltósággal és a rendőrséggel a további teendőkről.
2016. október 10-én déli 12 órakor a MR1 Kossuth Rádióban a perkátai Kisboldogasszony Templom
harangját hallhatták országszerte.
2016. október 11-én az Idősek Világnapja alkalmából köszöntötték a Perkátai Nyugdíjas Klub és a Perkátai
Nyugdíjasok Baráti Körének tagjait. Elsőként Somogyi Balázs polgármester méltatta beszédében az időseket,
továbbá kiemelte a nyugdíjas klubok szerepét Perkáta közösségi életében. A polgármestert, a Czeilingerné
Sárközi Mónika és Szarka Istvánné óvónők által felkészített, Süni csoportos fiúk követték a színpadon, akik
vidám verseket és kanásztáncot adtak elő. Az óvodások után a Népművészeti foglalkozás diákjai mutatták be
néptánc koreográfiájukat a közönségnek. A színpadi programokat Oszvald Marika zárta, aki fergeteges
hangulatot varázsolt a tűzről pattant előadásával. Az est végén egy vacsorával vendégelte meg a jelenlévő
nyugdíjasokat Perkáta Nagyközség Önkormányzata.
2016. október 11-től 19-ig időszaki kiállítás nyílt a kastélyban, ami 120 évnyi nyári olimpiatörténetet tárt a
látogatók elé. A képes és a rövid ismertető szöveges, kiállítási tablósor az első, 1896-ban Athénban
megrendezett újkori olimpiától, a 2016-os Rio de Janeiró-i nyári olimpiai játékokig adott magyar szempontú
áttekintést a témáról.
2016. október 13-án a Helyi Választási Bizottság ülésén határozatot hozott, amelyben az október 5-én
írásban képviselő mandátumáról lemondott Ujfalusi Pál helyén megüresedett mandátumot Molnár József
számára adta ki.
Kovács Péter, a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járáshivatal vezetője, mint a Járási Helyi
Védelmi Bizottság elnöke 2016. október 18-án délelőttre hívta össze a HVB ülését, amelyre a
Katasztrófavédelem, az állami intézmények, cégek, szakhatóságok mellett a települési polgármesterek is
meghívásra kerültek. A rendes ülésen az elmúlt időszak eseményeiről számolt be Járáshivatal-vezető Úr,
majd a téli időjárásra való felkészülés kapcsán Lóki Richárd, a Katasztrófavédelem Dunaújvárosi
Kirendeltségének vezetője, Tóth Ferenc, a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (volt Alba
Volán Zrt.) dunaújvárosi helyközi személyszállítási üzemvezetője és Soltész Gyula, a Magyar Közút Nzrt.
Dunaújvárosi Üzemmérnökségének vezetője tájékoztatta a bizottsági ülés résztvevőit az előkészületekről.
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Tóth Ferenc, a KNYKK nevében jelezte, hogy a téli időjárás kapcsán mindig aktuális információkat tudnak
adni az utazók részére honlapjukon, ami a nehéz közlekedés napokon fontos tájékoztatás.
2016. október 19-én Perkátán, a Győry-kastélyban rendezte meg a Köznevelési Szakértők Országos
Egyesülete a szakértői konferenciáját. A szakértői konferencián, szakmai napon dr. Szikora Ágnes, az
Oktatási Hivatal tanügy-igazgatási főosztályvezetője tartott előadást és válaszolt a pedagógus szakértők és
szaktanácsadók által feltett kérdésekre. Galambos Zsuzsanna a Székesfehérvári POK főosztályvezetője, a
Szakértők, szaktanácsadók működése Fejér megyében – kapcsolati háló kialakítása címmel tartott előadást.
A Köznevelési Szakértők Országos Egyesületének főtitkára Jurecz Emil és az Egyesület elnöke, Bella Tibor
az értékelésben való egyszerűsítésekről beszéltek. A szakértői nap háziasszonya Kundakker Ferencné az
Egyesület megyei elnöke volt, aki a mester klubok szakmai munkájára is kiemelt figyelmet fordított.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata és a Terror Háza Múzeum együttműködésében az első 1956-os, Csányi
Sándorról megemlékező molinója kikerült a Faluházra október 21-én, amelyet a múzeum országos
programjának keretében valósított meg. Az iskolai ünnepség szintén október 21-én került megrendezésre.
Önkormányzatunk 2016. október 23-án, nemzeti ünnepünkön, a forradalom 60. évfordulóján az emlékév
keretén belül felállította Pongrátz Gergely mellszobrát, illetve Csányi Sándor emléktábláját. Pavlicsek Attila
helyi művész készítette a szobrot, amelynek felállítását a Polgári Összefogás Perkátáért Egyesület
kezdeményezte. Az avatást követően a kastélyban került sor az Életképek című, 1956-tal foglalkozó
kiállításra a Perkátai ÁMK és a 42. Állomás Kulturális Egyesület szervezésében. A szobrot azóta már több
országgyűlési képviselő is meglátogatta, az avatáskor Pintér Tamás, majd november elején Vona Gábor is.
2016. október 26-án koszorút helyezett el a háborús áldozatoknak állított emlékműveknél és Perkáta
díszpolgárainak sírjánál Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, a Perkátai Roma
Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Perkátai Szociális Központ munkatársai és a helyi civil egyesületek
tagjai. Elsőként a völgyi és a temetőn belüli emlékműveknél rótták le tiszteletüket a jelenlévők, majd a
délután folyamán dr. Baráth Károly, a Györkös házaspár és dr. Szabó Lajos díszpolgárok és az Irgalmas
nővérek sírjánál emlékeztek meg az elhunytakról.
2016. október 28-30 között dr. Lakos László Jegyző Úr a Perkátáért Közalapítvány kisbuszával kiszállította a
szeptemberi 25. évfordulós rendezvényen Saint-Maximin városának adott Gáspár Aladár tanár úr által
készített oszlopot, illetve a Saint-Maximin-i gyermekeknek szánt csokoládét a perkátai Mikulás
ajándékaként. Visszafelé a perkátai gyermekeknek felajánlott csomagokat, illetve Saint-Maximin által
ajándékozott kőasztalt hozta.
2016. november 9-én térségi igazgatói értekezletet tartottak a Győry-kastélyban. Az értekezlet megtartására
Gózonyné Szekeres Ildikó, a Dunaújvárosi Tankerület igazgatójának vezetésével került sor. Elsőként Szilasy
László, önkormányzati képviselő, a Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
igazgatója köszöntötte a megjelent intézményvezetőket, őt pedig Bogó Anikó intézményvezető követte, aki
szeretettel üdvözölt mindenkit a felújított kastély falai között. A köszöntőket Somogyi Balázs polgármester
zárta. Az értekezlet szünetében a Kínai Magyar Kulturális Turisztikai Központ munkatársai megmutatták a
két állandó kiállítást a vendégeknek.
2016. november 10-én Perkátán is megszervezték a Séta a mellrák ellen elnevezésű figyelemfelkeltő akciót.
A programra a Perkátai Általános Művelődési Központ, a Perkátai Szociális Központ és Perkáta Nagyközség
Önkormányzata Védőnői Szolgálatának szervezésében került sor. A Perkátai Szociális Központ udvaráról
indult a menet, ahol előzetesen Bogóné Plasek Krisztina és Illés Eszter védőnők lufikat, szalagokat és
prospektusokat osztottak a megjelenteknek. A megnyitón dr. Lakos László jegyző mondott üdvözlő beszédet.
Ezt követően elindult a séta, melynek végén a felújított Győry-kastélyhoz érkeztek meg a résztvevők. A
délután során érdekes, figyelemfelkeltő előadást tartott Dózsáné Dr. Sasvári Ildikó, a Dunaújvárosi Járási
Hivatal Népegészségügyi Osztályának vezetője, melyben bemutatta a Séta a mellrák ellen akciót. Őt Nagyné
Tóbel Mária, a Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának vezető védőnője követte, aki az
önvizsgálat fontosságáról beszélt. A harmadik előadó Bogó Anikó sportedző és életmód tanácsadó volt, s a
mozgás egészség megőrzéssel kapcsolatos szerepét emelte ki a megjelenteknek. Szintén ezen a napon
véradás is segítette az egészségmegőrzést.
2016. november 12-én a perkátai Kormos Balázs a Forrás Néptáncegyüttes Százhalombatta, a Pesovár
Ferenc Néptánc Suli táncosa partnerével Hosnyánszki Noémivel szerepelt a Fölszállott a páva
hagyományőrző vetélkedőben. Gratulálunk Balázsnak az újabb kiemelkedő fellépéséhez!
A világ minden táján november 12-én ünneplik a Szociális Munka Napját. 2016. november 14-én ez
alkalomból köszöntötte a Perkátai Szociális Központ dolgozóit Bogó Anikó alpolgármester, dr. Lakos László
jegyző és Barna Tímea intézményvezető. A jó hangulatú délután kötetlen társalgással telt, mely során a
jelenlévők közelebbről megismerhették a szociális munka alapjait.
2016. november harmadik csütörtökén ünnepelték Franciaországban és világszerte a Beaujolis ünnepét,
amelyen az év első borát kóstolják meg. Hasonló ünnep nálunk is van, az Újbor ünnepéről számolt be Ébl
István, Saint-Maximin díszpolgára, a Perkáta – Saint-Maximin Baráti Egyesület elnöke, amikor november
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17-én koccintott dr. Lakos Lászlóval és Somogyi Balázzsal francia testvértelepülésünk, Saint-Maximin
tiszteletére.
2016. november 19-én 15 órakor kezdődött a Krisztus Király ünnepi szentmise a perkátai templomban,
valamint Pámer Ottó plébános Atya búcsúztatása.
Az önkormányzat döntése alapján a 0328 helyrajzi számú területből kivett közel másfél hektáros telek
kivonási eljárás rohamléptékben halad, az előszerződéssel rendelkező vállalkozás a körbekerítést elvégezte.
A következő időszak eseményei. 2016. november 27-én, december 4-én, 10-én és 17-én adventi
ünnepségsorozat rendezvényei kezdődnek a Faluházban és a Kastélynál. Kérem a képviselő-testület
tagjainak a hozzászólásait a beszámolóhoz. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra az aktuális
eseményekről szóló polgármesteri beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
133/2016. (XI. 24.) 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. november 24.
Somogyi Balázs polgármester
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a hármas, négyes, ötös, hatos, hetes, kilences, tízes és tizennégyes napirendi
pontokat. Átadom a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a Pénzügyi
Bizottság döntéséről.
Kovács Ferenc képviselő
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Polgármester Úr által említett napirendi pontokat és az
előterjesztéseket elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Somogyi Balázs polgármester
Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy van egy olyan kötelezettségük, hogy kötelesek kapcsolatot
tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást kell nyújtani képviselői
tevékenységükről. A beszámoló nem a képviselő-testület évenkénti közmeghallgatásának részét képezi. A
képviselők testületi ülésen kívül évente legalább egy alkalommal tájékoztatják a választópolgárokat a
képviselői tevékenységükről.
2017. január 1-jétől az állami fenntartásban lévő iskolák állami üzemeltetésbe kerülnek. Az ezzel kapcsolatos
átadás-átvételi eljárás előkészítése már zajlik. Az üléstervben lévő 2016. december 22-i ülést egy héttel
előbbre kell hozni a szükséges döntések meghozatala, valamint a szükséges intézkedések megtétele
érdekében. A 2016. december 15-i időpont megfelelne-e Igazgató Úr?
Szilasy László képviselő
Igen.
Somogyi Balázs polgármester
A Tankerületi Igazgató Asszony jelezte részünkre, hogy ellátogatna a képviselő-testületi ülésre.
III. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Harmadik napirendi pont tájékoztató Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I-III.
negyedévi teljesítéséről. Már nem kötelezően tárgyalandó napirend, de mindenképpen fontos, hogy a
képviselők tisztában legyenek a költségvetés végrehajtásával, ezért az első félév, illetve a háromnegyed év
után is az aktuális teljesítési tájékoztató a képviselők elé kerül. Kérem a képviselő-testület tagjainak a
hozzászólásait. Amennyiben nincs, a képviselő-testület Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2016. évi
költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót tudomásul vette.
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IV. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Negyedik napirendi pont a helyi építési szabályzatról szóló 10/2010. (IX. 23.) önkormányzati rendelet egyes
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelettervezet megtárgyalása. A Fejér Megyei
Kormányhivatal törvényességi felhívással élt „a helyi építési szabályzatról” szóló 10/2010. (IX. 23.)
önkormányzati rendeletünkre vonatkozóan. A törvényességi felhívás figyelembevételével a helyi rendelet
felülvizsgálata megtörtént és az abban foglaltaknak megfelelően került előkészítésre a rendelet-tervezet.
Számos hatályát vesztett rendelkezés van a rendeletben, ezért módosítjuk.
Dr. Lakos László jegyző
A helyi építési szabályzatról szóló rendeletben kizárólag hatályon kívül helyezhetünk rendelkezéseket, mert
egyebekben már nem lehet módosítani.
Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a helyi
építési szabályzatról szóló 10/2010. (IX. 23.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül
helyezéséről szóló rendeletet. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
rendeletet alkotja:
20/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a helyi építési szabályzatról
szóló 10/2010. (IX. 23.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül
helyezéséről szóló rendeletet. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
V. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Ötödik napirendi pont „a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról” szóló 12/2013.
(XI. 28.) önkormányzati rendelet 1., 2. és 3. függelékének módosítása. Az elmúlt években a Pénzügyi
Bizottság úgy került kialakításra, hogy a polgármesteren és az alpolgármesteren kívül minden képviselő tagja
legyen. Az első és második függelék módosítására azért van szükség, hogy Molnár József képviselő
bekerüljön a képviselő-testület, valamint a Pénzügyi Bizottság tagjai közé. A harmadik függelék az
önkormányzat kormányzati funkció rendjét tartalmazza. Az önkormányzat közhiteles törzskönyvi
nyilvántartásában nem szerepel a 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés kormányzati funkció. A
függelék módosítása azért szükséges, hogy az önkormányzat kormányzati funkció rendje tartalmazza az
intézményen kívüli gyermekétkeztetés kormányzati funkciót is. Kérem a képviselő-testület tagjainak a
hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra „a képviselő-testület és szervei szervezeti és
működési szabályzatáról” szóló 12/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 1. számú függelékének a
módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
134/2016. (XI. 24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete „a képviselő-testület és szervei
szervezeti és működési szabályzatáról” szóló 10/2016. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1.
számú függelékét az alábbiak szerint módosítja.
KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAINAK NÉVSORA
Somogyi Balázs

polgármester

Bogó Anikó

alpolgármester

Vátkainé Boda Ildikó

képviselő-testületi tag
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Szilasy László

képviselő-testületi tag

Kovács Ferenc

képviselő-testületi tag

Molnár József

képviselő-testületi tag

Szabó Tamás

képviselő-testületi tag

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. november 24.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom elfogadásra „a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról” szóló 12/2013.
(XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. számú függelékének a módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
135/2016. (XI. 24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete „a képviselő-testület és szervei
szervezeti és működési szabályzatáról” szóló 10/2016. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 2.
számú függelékét az alábbiak szerint módosítja.
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI
Pénzügyi Bizottság:
Elnök: Kovács Ferenc
Tagok: Szilasy László
Szabó Tamás
Vátkainé Boda Ildikó
Molnár József

képviselő-testületi tag
képviselő-testületi tag
képviselő-testületi tag
képviselő-testületi tag
képviselő-testületi tag

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. november 24.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom elfogadásra „a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról” szóló 12/2013.
(XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. számú függelékének a módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
136/2016. (XI. 24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete „a képviselő-testület és szervei
szervezeti és működési szabályzatáról” szóló 10/2016. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 3.
számú függelékét az alábbiak szerint módosítja.
Az Önkormányzat kormányzati funkció rendje
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
011220 Adó-, vám -, és jövedéki igazgatás
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
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041236 Országos közfoglalkoztatási program
042180 Állat-egészségügy
045120 Út, autópálya építése
045130 Híd, alagút építése
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
061020 Lakóépület építése
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület-kezelés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111 Háziorvosi alapellátás
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
072311 Fogorvosi alapellátás
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
081044 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044 Könyvtári szolgáltatások
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
083030 Egyéb kiadói tevékenység
083050 Televízió-műsor szolgáltatása, támogatása
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
091220 Köznevelés intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő
működtetési feladatok
091240 Alapfokú művészetoktatás
091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
092120 Köznevelés intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő
működtetési feladatok
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
102031 Idősek nappali ellátása
102032 Demens betegek nappali ellátása
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása
107051 Szociális étkeztetés
107052 Házi segítségnyújtás
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. november 24.
VI. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Hatodik napirendi pont „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 7/2015. (IV. 24.)
önkormányzati rendelet módosítása. A Fejér Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
Szociális és Gyámügyi Osztálya hatósági ellenőrzést folytatott a Perkáta Nagyközség Önkormányzata
fenntartásában működő Perkátai Szociális Központban. A Pénzügyi Bizottságon említette Barna Tímea
intézményvezető asszony, hogy az idősek nappali ellátása térítési díj mentes, viszont az ahhoz kapcsolódó
étkezésnek már van térítési díja. A rendelet módosítása azért szükséges, hogy tartalmazza a Perkátai
Szociális Központ által nyújtott szociális étkeztetés, az időskorúak nappali ellátása és a házi segítségnyújtás
szolgáltatások tekintetében az intézményi térítési díjak összegét differenciálva aszerint, hogy csak napközben
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tartózkodást vagy tartózkodást és ott étkezést is igénybe vesz az ellátott. Két határozati javaslat is tartozik a
rendelet módosításához, a 2016. évi önköltség számítás, illetve az 1. számú függelék módosítása. Elsőként a
két határozati javaslat, majd a rendelet elfogadása történne meg. Kérem a képviselő-testület tagjainak a
hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a Perkátai Szociális Központ 2016. évre vonatkozó
önköltség számítására vonatkozó határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
137/2016. (XI. 24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Perkátai Szociális Központ 2016.
évre vonatkozó önköltségszámítását az alábbiak szerint fogadja el.
Szociális étkeztetés:
Az Önkormányzat e feladatát az ECO-Profit 2000 Bt. (2120 Dunakeszi, Barátság útja 19. II/12.)
bevonásával látja el, a szociális ebéd egységára 711,81 Ft + ÁFA.
Házi segítségnyújtás:
Ellátottak száma: 18 fő
Ellátotti napok: 255
Gondozásra fordított tervezett óra: 2 fő * 255 nap * 8 óra= 4 080 óra
2016. évi tervezett önköltség (dologi kiadás + személyi juttatás): 3 121 596 Ft
Egy gondozási óra önköltsége: 3 121 596 Ft/4 080 óra = 765 Ft
Idősek nappali ellátása:
Ellátottak száma: 15 fő
Ellátotti napok: 255
Gondozásra fordított tervezett óra: 1 fő * 255 nap * 8 óra= 2 040 óra
2016. évi tervezett önköltség (dologi kiadás + személyi juttatás): 1 548 000 Ft
Egy gondozási óra önköltsége: 1 548 000 Ft/2 040 óra = 759 Ft
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. november 24.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom elfogadásra „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 7/2015. (IV. 24.)
önkormányzati rendelet 1. számú függelékének módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
138/2016. (XI. 24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete „a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról” szóló 7/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 1. számú függelékét az alábbiak
szerint módosítja.
1. számú függelék
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Sztv. 116. §-ában foglaltak szerint a
személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díját az alábbiak szerint
állapítja meg:
A szociális intézményekben fizetendő térítési díj összege:
a) szociális étkeztetés térítési díja:
A szolgáltatást igénybe vevő személy

önköltség - normatív állami hozzájárulás
145 Ft/adag
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rendszeres havi jövedelme nem haladja
meg a nyugdíjminimum 150%-át
A szolgáltatást igénybe vevő személy 190Ft/adag
rendszeres havi jövedelme nem haladja meg
a nyugdíjminimum 300%-át
A szolgáltatást igénybe vevő személy
255 Ft/adag
rendszeres havi jövedelme meghaladja a
nyugdíjminimum 300%-át
A szolgáltatást igénybe vevő személy
300 Ft/adag
rendszeres havi jövedelme meghaladja a
nyugdíjminimum 450%-át
b) szociális étkeztetés térítési díja
kiskorú igénybevevő esetén:
Akinek családjában az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg a
nyugdíjminimum 150 %-át
Akinek családjában az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg a
nyugdíjminimum 300 %-át
Akinek családjában az egy főre jutó
havi jövedelem meghaladja a
nyugdíjminimum 300 %-át
Akinek családjában az egy főre jutó
havi jövedelem meghaladja a
nyugdíjminimum 450%-át

önköltség - normatív állami hozzájárulás

145 Ft/adag

190Ft/adag

255 Ft/adag

300 Ft/adag

A szociális étkeztetésért fizetendő térítési díj nem haladhatja meg az ellátást igénybevevő
személy rendszeres havi jövedelmének 30 %-át.
a) ebéd házhozszállítása:
-

-

mozgásában akadályozott, illetve olyan felnőtt korú személy esetén, akinek a rendszeres
jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg, valamint olyan kiskorú igénybevevő
esetén, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a
nyugdíjminimum 150 %-át: ingyenes.
szociális étkeztetésben részesülőknek: 120 Ft/nap
vendég ebéd esetén:
120 Ft/nap
A nappali ellátás keretében étkeztetésben is részesülők által fizetendő térítési díj az ellátott havi
jövedelme alapján az alábbiak szerint alakul:

Jövedelemhatár
Tér. díj, háromszori
étkezés esetén

Nyugdíjminimum
300%-a felett
85 000 Ft felett
535 Ft/nap/fő

Nyugdíjminimum
150% - 300% között
42 750-85 500 Ft
között
395 Ft/nap/fő

Nyugdíjminimum
150%-a alatt
42 750 Ft alatt
310 Ft/nap/fő

Az Idősek Klubjában fizetendő térítési díj nem haladhatja meg az ellátást igénybevevő
jövedelmének 15 %-át a nappali ellátás, 30 %-át a nappali ellátás és ott étkezés esetén.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. november 24.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom elfogadásra „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 7/2015. (IV. 24.)
önkormányzati rendelet módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
rendeletet alkotja:
21/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról” szóló 7/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelet módosítását. A rendelet a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
VII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Hetedik napirendi pont a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló
rendelettervezet megtárgyalása. Perkáta Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújtott be a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra vonatkozóan.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata részére 143 erdei köbméter (keménylombos tűzifa) tüzelőanyag
támogatást állapítottak meg. A pályázati kiírás értelmében a támogatást az a települési önkormányzat
igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2016. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a
tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – rendeletben szabályozza akként, hogy „a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak
járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására –
települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres
kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult, „a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról” szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő
család élvezzen előnyt, és háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, és
vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. Az
Önkormányzatot terheli a szállítás költsége, valamint az ügyfelek részére történő kiszállítás költsége is. A fát
már megrendeltük a Vadex Zrt-től. A kérelmek beadása hétfőtől lehetséges. Kérem a képviselő-testület
tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a természetben nyújtott szociális célú
tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló rendeletet. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
rendeletet alkotja:
22/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a természetben nyújtott
szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről” szóló rendeletet. A rendelet a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
VIII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Nyolcadik napirendi pont iskolai körzethatárok véleményezésével kapcsolatos döntéshozatal. „A
köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése értelmében a kormányhivatal
meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzeteit. A felvételi körzetek megállapításához a
kormányhivatalnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét.
„A nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról” szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése szerint „A felvételi körzetek megállapításához a
kormányhivatal minden év november utolsó napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési
önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a
településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű általános
iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban.”
A Fejér Megyei Kormányhivatal a fenti jogszabályra tekintettel kéri, hogy Perkáta Nagyközség
Önkormányzata november utolsó napjáig véleményéről tájékoztassa.
A pedagógusok jelezték, hogy lényegesen több hátrányos helyzetű gyermekről tudnak, viszont a szülők joga,
hogy kérjék a hátrányos helyzet megállapítását. Közvetlen anyagi előnye nincs a hátrányos helyzet
megállapításának, régebben volt. Sok olyan pályázat van, ahol a hátrányos helyzetű gyermekek létszáma a
fontos. 21 főnél több hátrányos helyzetű gyermek él Perkátán, ezért a létszámuk javítása szükséges lehet
eredményes pályázatok megvalósításához. Az iskola is próbálja ösztökélni a szülőket. A hátrányos helyzet
megállapítása környezettanulmányhoz kötött. A szülők egy része tartózkodik a környezettanulmánytól.
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Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a határozati
javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
139/2016. (XI. 24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal
részére javasolja, hogy a Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola (2431 Perkáta, Dózsa György u. 13.) beiskolázási körzete Perkáta közigazgatási területe
legyen, ahol a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező
hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma 21 fő.
2. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a jelenlegi felvételt
biztosító iskola felvételi körzetének kijelölésével és meghatározásával, a módosítást nem
javasolja.
3. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy
fentiekről a Fejér Megyei Kormányhivatalt tájékoztassa.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. november 24.
IX. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Kilencedik napirendi pont Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatok elbírálása. Szeptemberben csatlakozott
önkormányzatunk a jövő évre vonatkozó ösztöndíjpályázathoz mind „A”, mind „B” kategóriában. Az „A”
kategóriában a már felsőfokú iskolában tanulmányokat folytató, a „B” kategóriában a végzős középiskolai
tanulók pályázhatnak. Jelenleg egy „B” kategóriájú pályázatunk van a jövő évre vonatkozóan. Őt 3000 Ft-tal
támogatjuk tíz hónapon keresztül. Általában 500 000 Ft keretet szokott megállapítani a képviselő-testület a
következő évi költségvetésre. Javaslom, hogy az idei évben emeljük meg ezt az összeget 10 000 Ft-tal.
Tizenhárom „A” kategóriájú pályázat került benyújtásra az idei évben, tizenkettő pályázó pályázata formai
szempontból megfelelő, a tizenharmadikat nem tudjuk támogatni.
Javaslom, hogy minden pályázó számára 4 000 Ft havi támogatást állapítsunk meg. Kérem a képviselőtestület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javasolom elfogadásra Patai Xénia „A” kategóriás
pályázatát havi 4000 Ft támogatással. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
140/2016. (XI. 24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az „A” kategóriájú Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulója keretében Patai Xénia (szül. hely, idő: Dunaújváros,
1995. szeptember 19., an.: Schmidt Piroska) Perkáta, Kodály Zoltán utca 38. szám alatti lakost
havi 4 000 Ft ösztöndíjban részesíti.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. november 24.
Somogyi Balázs polgármester
Aki javasolja elfogadásra Patai Mercédesz „A” kategóriás pályázatát havi 4000 Ft támogatással, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.

14

A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
141/2016. (XI. 24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az „A” kategóriájú Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulója keretében Patai Mercédesz (szül. hely, idő: Dunaújváros,
1993. február 20., an.: Schmidt Piroska) Perkáta, Kodály Zoltán utca 38. szám alatti lakost havi
4 000 Ft ösztöndíjban részesíti.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. november 24.
Somogyi Balázs polgármester
Aki javasolja elfogadásra Papp Regina Szilvia „A” kategóriás pályázatát havi 4000 Ft támogatással, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
142/2016. (XI. 24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az „A” kategóriájú Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulója keretében Papp Regina Szilvia (szül. hely, idő: Dunaújváros,
1993. szeptember 16., an.: Kaszás Szilvia) Perkáta, Alkotmány utca 67/A. szám alatti lakost havi
4 000 Ft ösztöndíjban részesíti.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. november 24.
Somogyi Balázs polgármester
Aki javasolja elfogadásra Pavlicsek Patrik „A” kategóriás pályázatát havi 4000 Ft támogatással, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
143/2016. (XI. 24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a „A” kategóriájú Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulója keretében Pavlicsek Patrik (szül. hely, idő: Dunaújváros, 1995.
július 1., an.: Bokros Helga) Perkáta, Jókai Mór utca 1. szám alatti lakost havi 4 000 Ft ösztöndíjban
részesíti.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. november 24.
Somogyi Balázs polgármester
Aki javasolja elfogadásra Baranyai Hédi „A” kategóriás pályázatát havi 4000 Ft támogatással, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
144/2016. (XI. 24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az „A” kategóriájú Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulója keretében Baranyai Hédi (szül. hely, idő: Budapest, 1995.
július 19., an.: Jónás Tünde Ilona) Perkáta, Jókai Mór utca 2. szám alatti lakost havi 4 000 Ft
ösztöndíjban részesíti.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. november 24.
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Somogyi Balázs polgármester
Aki javasolja elfogadásra Ujfalusi Ivett „A” kategóriás pályázatát havi 4000 Ft támogatással, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
145/2016. (XI. 24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az „A” kategóriájú Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulója keretében Ujfalusi Ivett (szül. hely, idő: Székesfehérvár,
1991. december 23., an.: Paksi Andrea) Perkáta, Táncsics Mihály utca 43. szám alatti lakost
havi 4 000 Ft ösztöndíjban részesíti.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. november 24.
Somogyi Balázs polgármester
Aki javasolja elfogadásra Kovács Krisztián Imre „A” kategóriás pályázatát havi 4000 Ft támogatással,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
146/2016. (XI. 24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az „A” kategóriájú Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulója keretében Kovács Krisztián Imre (szül. hely, idő:
Dunaújváros, 1993. szeptember 7., an.: Szekeres Erika) Perkáta, Kisbács utca 9. szám alatti lakost
havi 4 000 Ft ösztöndíjban részesíti.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. november 24.
Somogyi Balázs polgármester
Aki javasolja elfogadásra Demeter Edina „A” kategóriás pályázatát havi 4000 Ft támogatással, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
147/2016. (XI. 24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az „A” kategóriájú Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulója keretében Demeter Edina (szül. hely, idő: Perkáta, 1996.
augusztus 23., an.: Irimia Eva Emilia) Perkáta, Kossuth Lajos utca 22. szám alatti lakost havi 4 000
Ft ösztöndíjban részesíti.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. november 24.
Somogyi Balázs polgármester
Aki javasolja elfogadásra Csere István László „A” kategóriás pályázatát havi 4000 Ft támogatással, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
148/2016. (XI. 24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az „A” kategóriájú Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulója keretében Csere István László (szül. hely, idő:
Dunaújváros, 1996. január 21., an.: Halasi Katalin) Perkáta, Zrínyi Miklós utca 56. szám alatti
lakost havi 4 000 Ft ösztöndíjban részesíti.
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Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. november 24.
Somogyi Balázs polgármester
Aki javasolja elfogadásra Pavlicsek Dániel Zsolt „A” kategóriás pályázatát havi 4000 Ft támogatással,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
149/2016. (XI. 24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az „A” kategóriájú Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulója keretében Pavlicsek Dániel Zsolt (szül. hely, idő:
Dunaújváros, 1996. június 14., an.: Bokros Helga) Perkáta, Jókai Mór u. 1. szám alatti lakost
havi 4000 Ft ösztöndíjban részesíti.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. november 24.
Somogyi Balázs polgármester
Aki javasolja elfogadásra Bogó Csaba „A” kategóriás pályázatát havi 4000 Ft támogatással, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
150/2016. (XI. 24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az „A” kategóriájú Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulója keretében Bogó Csaba (szül. hely, idő: Székesfehérvár,
1996. december 18., an.: Varga Andrea) Perkáta, Alkotmány utca 30. szám alatti lakost havi
4 000 Ft ösztöndíjban részesíti.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. november 24.
Somogyi Balázs polgármester
Aki javasolja elfogadásra Hamvasi László Tamás „A” kategóriás pályázatát havi 4000 Ft támogatással,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
151/2016. (XI. 24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az „A” kategóriájú Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulója keretében Hamvasi László Tamás (szül. hely, idő:
Dunaújváros, 1997. január 9., an.: Tóth Mónika) Perkáta, Deák Ferenc utca 40. szám alatti
lakost havi 4 000 Ft ösztöndíjban részesíti.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. november 24.
Somogyi Balázs polgármester
Eibel András kérelme papír alapon nem érkezett be az előírt határidőig, ezért el kell utasítanunk. Aki
javasolja Eibel András „A” kategóriás pályázatának támogatását, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 0 igen szavazattal, 7 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
152/2016. (XI. 24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Eibel András
(szül. hely, idő: Budapest, 1994. február 10., an.: Vincze Gabriella) Perkáta, Liszt Ferenc utca 5.
szám alatti lakos „A” kategóriájú Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatát nem támogatja.
A képviselő-testület határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálatát
jogszabálysértésre való hivatkozással – a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül – a
Székesfehérvári Törvényszéktől lehet kérni. A kereseti kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell
benyújtani.
A pert az önkormányzat ellen kell indítani.
INDOKOLÁS
Eibel András Perkáta, Liszt Ferenc utca 5. szám alatti lakos elektronikus úton regisztrált a Bursa
Hungarica Ösztöndíjpályázatra. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2017. évi
fordulójának Általános Szerződési Feltételeinek 6. § 2. pontja értelmében a pályázatbeadáshoz
az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges. A személyes és a pályázati adatok
feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell
benyújtaniuk a pályázóknak. Eibel András a pályázatát papír alapon nem nyújtotta be Perkáta
Nagyközség Önkormányzatához, ezért a pályázata érvénytelen.
Mindezek alapján a képviselő-testület a pályázót nem támogatja.
„A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól” szóló 2004. évi CXL.
törvény (a továbbiakban: Ket.) 100. § (1) bekezdés f) pontja értelmében a határozat ellen
fellebbezésnek helye nincs. A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét a Ket. 100. § (2)
bekezdése biztosítja.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. november 24.
X. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Tízedik napirendi pont Arany János Tehetséggondozó Programmal kapcsolatos döntéshozatal. A Perkátai
Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója a tantestülettel egyetértésben az
Arany János Tehetséggondozó Programban Polányi Nóra részvételét támogatja. A programban részt vevő
diák részére önkormányzatunk 5000 Ft havi támogatást tud nyújtani. A Pénzügyi Bizottság is támogatta azt a
javaslatot, hogy Polányi Nóra részére 5000 Ft támogatás kerüljön megállapításra. Kérem a képviselő-testület
tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom Polányi Nóra támogatását a programban. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
153/2016. (XI. 24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.
A Képviselő-testület támogatja, hogy Polányi Nóra 8. b. osztályos tanuló (szül. hely, idő:
Dunaújváros, 2003. 02. 08., an.: Góman Karolina) Perkáta Nagyközség képviseletében részt vegyen
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.
Az Önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való részvétel idejére
(maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) 5 000 Ft havi ösztöndíjat biztosít.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre a
tanuló által az első kiválasztott középiskola részére küldje meg.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. november 24.
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XI. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Tizenegyedik napirendi pont lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról. Ezen a hétvégén van lehetősége
még a lakosságnak arra, hogy a saját ingatlanán összegyűjtött avar és kerti hulladékot elégesse a helyi
rendeletben meghatározottak szerint. A kerti hulladék égetését évente két időszakban lehet végezni.
Tavasszal március 1-je és május 31-e között és ősszel október 1-je és november 30-a között.
A katasztrófavédelem különböző veszélyességi osztályba sorolja a településeket a településen lévő ipari,
gazdasági tevékenység figyelembevételével. Településünk nem tartozik a fokozottan veszélyes területek
közé, ez a település katasztrófavédelmi osztályba sorolásából is látszik, hiszen mi a III. osztályba tartozunk.
Két üzemet nevez meg a tájékoztató, amelyeknek hatása lehet a perkátai lakosok életére, ez a Hungrana Kft.
és az Agrospeciál Kft. biogáz üzeme.
A települési szilárd hulladék begyűjtését és elszállítását továbbra is a Vertikál Zrt. végzi, amelyben
önkormányzatunknak is tulajdonrésze van.
2014. augusztusától a Dészolg Kft. végzi a szelektív hulladékgyűjtést településünkön.
Fontos számunkra, hogy az intézményeink környezetében, a közösségi tereken minél nagyobb rend legyen, a
köztemető gondozására is próbálunk nagyobb figyelmet fordítani.
Az éven belül több szemétszedési akció is megvalósult. Tavasszal a Pénzügyőr Vadásztársaság, mint civil
szervezet tartott szemétszedést. Általában ők a település külterületén próbálnak ilyen akciót megszervezni.
Az idei évben a csirói bejárót, a faluhelyet és a jóföldi-erdőt tették tisztává.
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Bogó Anikó képviselő
Papp Péter javasolja a TeSzedd akcióval kapcsolatban, hogy ne elsősorban a település központjában legyen a
takarítás, hanem inkább külterületen. Több olyan külterületről is küldött képet, amelyeket érdemes lenne
bevonni a szemétszedési akcióba.
Somogyi Balázs polgármester
Két napossá lehetne tenni a szemétszedési akciót. Fontos számunkra, hogy az iskolások is részt vegyenek
benne. A nem iskoláskorú lakosság számára a hétköznap nem a legideálisabb ebben az ügyben. Akár egy
pénteki, szombati szemétszedésről is lehet szó, pénteken az iskolások, szombaton a magánszemélyek, civil
szervezetek vennének részt az akcióban. Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a
tájékoztatót. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
154/2016. (XI. 24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a környezet állapotáról szóló
tájékoztatót. A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. november 24.
XII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Tizenkettedik napirendi pont beszámoló a 2016. évi adóztatási tevékenységről.
A Kormányhivatal szólítja fel azokat az ingatlan tulajdonosokat, akik nem rendelkeznek szennyvíz rákötésre,
hogy kössenek rá a csatornára. Húsz fő alatt van azoknak a száma, akiknél nincs bevezetve a víz. A vízdíj
nem fizetése esetén többféle korlátozást is megvalósít a Fejérvíz Zrt. Van az a csökkentési mód, amelyben
egy ingatlanra százötven liter vizet biztosít a Fejérvíz Zrt., van olyan korlátozás, amikor ténylegesen
lekötötték az ügyfelet a gerincvezetékről. Ez pedig abban az esetben történt meg, ha olyan tapasztalat volt,
hogy a szűkítés után valaki rákötött az ivóvíz hálózatra az utcai csapon keresztül. Ezzel továbbra is
foglalkoznunk kell. Kétszáz ingatlan nem kötött rá a csatornára. A Kormányhivatal által felszólítottak közül
nagy számban kötöttek rá a szennyvízhálózatra. Néhányan méltányosságként megkapták azt, hogy nem kell
rákötniük a csatornára. Minimális a száma azoknak az ingatlanoknak, amelyek azért nem tudnak rákötni a
csatornára, mert nincs kiépítve a szennyvízrendszer. A közműfejlesztési hozzájárulást közel száz személy
nem fizette meg. A tartozás nem évül el, de a behajtási határidő lejárt. A következő évben szigorodni fog a
közterületi csapok használati rendje. A közterületi csapok fogyasztása, bárki, bármire használja a települési
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költségvetést fogja terhelni. A petőfi utcai lakosok folyamatosan jelzik, ha azt tapasztalják, hogy nem a
térségben élő személy visz onnan vizet. Kérek mindenkit, ha ezt tapasztalja, akkor azt jelezze az
önkormányzat felé.
Az helyi iparűzési adó is egy jelentős bevételünk, amely az adóerő képességünket is meghatározza, ami a
normatív támogatások igénybevételénél fontos. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait a
beszámolóhoz. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
155/2016. (XI. 24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta az Önkormányzat 2016. évi
adóztatási tevékenységéről szóló beszámolót. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. november 24.
XIII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Tizenharmadik napirendi pont a szolgáltatástervezési koncepció elfogadásával kapcsolatos döntéshozatal. Új
kollégával bővült a Perkátai Szociális Központ. Családsegítő munkakörbe vette fel intézményvezető asszony
Kovács Ferencet, aki a kormányhivatalban dolgozott. Intézményvezető asszony jelezte, hogy a népkonyhai
szolgáltatást teljes egészében át kívánja venni. Sokkal jobban rálátnak azokra a személyekre, akik
rászorulnak erre az ellátásra.
A kormányhivatal ügysegédje minden szerdai napon jelen van a Polgármesteri Hivatalban. Az ügysegéden
keresztül továbbra is helyben tudják intézni a lakosok azokat az ügyeket, amelyeket korábban a
Polgármesteri Hivatalban intéztek.
Az elmúlt hónapokban tapasztaltuk, hogy a közfoglalkoztatottak húsz százaléka talált munkát a
versenyszférában. Fejér megyére kivetítve a munkanélküliségi ráta hozzávetőlegesen 3 %, kicsit alacsonyabb
mint az országos átlag.
„A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvény 92. § (3) bekezdése
értelmében a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a településen, fővárosban élő szociálisan
rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében
szolgáltatástervezési koncepciót készít. Perkáta Nagyközség még nem rendelkezik szolgáltatástervezési
koncepcióval, ezért szükséges annak elfogadása. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a szolgáltatástervezési koncepciót. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
156/2016. (XI. 24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Perkáta Nagyközség 2017-2022.
évi szociális szolgáltatástervezési koncepcióját. A koncepció a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. november 24.
XIV. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Tizennegyedik napirendi pont a 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása. A tervben szerepel a 2016. évi
ellenőrzések megállapításaira tett intézkedési tervek végrehajtásának vizsgálata, a helyi adók beszedésének
és behajtási tevékenységének vizsgálata. A harmadik pontban a Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft.
helyett a Perkátai Általános Művelődési Központ gazdálkodásának és működésének szabályozottsági
vizsgálata szerepel. Javaslom, hogy az ellenőrzés tervezett ideje 2017. első negyedéve legyen. Kérem a
képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a 2017. évi belső
ellenőrzési tervet az említett módosításokkal. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
157/2016. (XI. 24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi belső ellenőrzési tervét az
alábbiak szerint hagyja jóvá.
1. Ellenőrzés témája: „2016. évi ellenőrzések megállapításaira tett intézkedési tervek
végrehajtásának vizsgálata”
Ellenőrzött időszak: 2016.01.01-12.31.
Ellenőrzött szervezet: Önkormányzat és költségvetési szervei.
Ellenőrzés típusa: utóellenőrzés, tételes.
Ellenőrzés célja: a szabályszerűség igazolása.
Ellenőrzés tervezett ideje: 2017. március hónap.
Ellenőrzés tervezett napszáma: 4 ellenőrzési nap.
2. Ellenőrzés témája: „Helyi adók beszedésének és behajtási tevékenységének vizsgálata”
Ellenőrzött időszak: 2016.01.01-12.31.
Ellenőrzött szervezet: Polgármesteri Hivatal.
Ellenőrzés típusa: pénzügyi, mintavételes.
Ellenőrzés célja: a gazdaságosság igazolása.
Ellenőrzés tervezett ideje: 2017. május hónap.
Ellenőrzés tervezett napszáma: 4 ellenőrzési nap.
3. Ellenőrzés témája: „Perkátai Általános Művelődési Központ gazdálkodásának és
működésének szabályozottsági vizsgálata”
Ellenőrzött időszak: 2016.01.01-12.31.
Ellenőrzött szervezet: Perkátai Általános Művelődési Központ.
Ellenőrzés típusa: rendszerellenőrzés, mintavételes.
Ellenőrzés célja: a szabályozottság igazolása.
Ellenőrzés tervezett ideje: 2017. első negyedév.
Ellenőrzés tervezett napszáma: 4 ellenőrzési nap.
4. Tartalék napok száma rendkívüli ellenőrzésekre: 4 ellenőrzési nap.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. november 24.
XV. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Tizenötödik napirendi pont a bejelentések. Pavlicsek Zsolt és neje kérelemmel fordult a képviselőtestülethez, melyben a Perkáta, Bocskai István utca 2. szám alatti, önkormányzati tulajdonú telekből
szomszédként meg szeretnének vásárolni 15 méter szélességben és 6 méter mélységben, mintegy kilencven
négyzetméter területet.
Három hónappal ezelőtt már tárgyaltunk velük abban a kérdésben, hogy az ingatlanukhoz szeretnének
területet vásárolni az önkormányzat tulajdonában lévő Perkátai Szociális Központ területéből. A jelenlegi
kérelmével ellentétben nem 15x6 méter nagyságú területet adnánk el, hanem 15x5 méter nagyságú területet.
Ezáltal 1203 m2 lenne a telkén. A 46x5 méteres sáv vevőjéül jelölte ki a képviselő-testület 4000 Ft/m2+áfa
összegért. A 75 m2-re is ezt az árat javaslom elfogadni. Kérem a képviselő-testület tagjainak a
hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom a képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat tulajdonában
lévő 1122/4 hrsz-ú ingatlanból 75 m2 terület vevőjéül jelöljük ki Pavlicsek Zsoltot és nejét 4000 Ft/m2+áfa
összegért. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
158/2016. (XI. 24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Önkormányzat
tulajdonában lévő Perkáta, Bocskai István utca 2. szám alatti, 1122/4. hrsz-ú ingatlanból 15
méter szélességű és 5 méter mélységű, azaz 75 m2 terület vevőjéül jelöli ki Pavlicsek Zsolt és
Pavlicsek Zsoltné 2431 Perkáta, Jókai Mór utca 1. szám alatti lakosokat.
A képviselő-testület az ingatlan vételárát 4000 Ft+áfa/m2-ben határozza meg.
A képviselő-testület a végleges tulajdonba adás feltételeként kiköti, hogy a vevők a
tulajdonukban lévő 1122/2 hrsz-ú ingatlanra 3 éven belül a meglévő mellé egy új lakóházat
kötelesek építeni a Helyi Építési Szabályzat előírásainak megfelelően.
Három éven belül be nem építés esetén az Önkormányzat visszavásárlási jogával élhet.
Az adásvételi szerződésben rögzíteni kell a vevő hozzájárulását az elidegenítési és terhelési
tilalom bejegyzéséhez.
Az adásvétellel és bejegyzéssel kapcsolatos költségeket, valamint a kerítés építésének költségeit
a vevő viseli.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. november 24.
Somogyi Balázs polgármester
Az előző évekhez hasonlóan szeretnénk a perkátai szépkorúaknak karácsonyi csomagot ajándékozni. A
határozati javaslat arról szól, hogy a perkátai szépkorúak karácsonyi csomagjára nettó 1 168 090 Ft összegű
keretet biztosítunk. A hatvanötödik életévüket betöltők részesülnek karácsonyi csomagban. Amennyiben
döntés születik ma, akkor az elkövetkezendő napokban kiküldésre kerül minden perkátai élelmiszer
kiskereskedelemmel foglalkozó vállalkozónak a felhívás. Amennyiben több vállalkozó jelentkezik a
felhívásra, akkor ebben az esetben a szépkorúak számát osztjuk a boltosok számával és így vitetjük ki velük
a csomagokat. Az előző évben négy perkátai vállalkozó jelentkezett erre a feladatra.
A határozatba javaslom beletenni azt, hogy a karácsonyi csomag milyen termékeket tartalmazzon, valamint
azt is, hogy hogyan épüljön fel a pályáztatási eljárás.
A csomag tartalmazzon 1 kg BL55-ös lisztet, Wiener Extra 250 g-os kávét, 75 g-os kakaót, 1 kg
kristálycukrot, 1 db 100 grammos tejcsokoládét, 1 csomag kapucsínót, 1 doboz (Garzon) teát, 1 liter
napraforgó étolajat és 5 db szaloncukrot. A programban való részvételi szándékot 2016. december 2-án 12
óráig kell jelezni a Polgármesteri Hivatal titkárságán vagy elektronikus formában a hivatal@perkata.hu email címen. A jelentkezők válaszának függvényében 2016. december 5-én darabszámot közlünk a
jelentkezőkkel, a címlistát 2016. december 7-én biztosítjuk. A csomagok kiszállításának határideje 2016.
december 23-a. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom
elfogadásra a határozati javaslatot az általam javasolt módosítással. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
159/2016. (XI. 24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a perkátai Szépkorúak karácsonyi
csomagjára nettó 1 168 090 Ft összegű keretet biztosít a 2016. évi költségvetés K48
önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni juttatás előirányzat terhére.
A képviselő-testület a karácsonyi csomag tartalmát az alábbiak szerint határozza meg:
- 1 kg BL55-ös liszt,
- Wiener Extra 250 grammos kávé,
- 75 g-os kakaó,
- 1 kg kristálycukor,
- 1 db 100 grammos tejcsokoládé,
- 1 csomag kapucsínó,
- 1 doboz (Garzon) tea,
- 1 liter napraforgó étolaj,
- 5 db szaloncukor.
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy minden perkátai élelmiszer
kiskereskedelemmel foglalkozó vállalkozót tájékoztasson a perkátai Szépkorúak karácsonyi
csomagja című programban való részvétel lehetőségéről.
A programban való részvételi szándékot 2016. december 2-án 12 óráig kell jelezni a
Polgármesteri Hivatal titkárságán vagy elektronikus formában a hivatal@perkata.hu e-mail
címen. A jelentkezők válaszának függvényében 2016. december 5-én darabszámot közlünk a
jelentkezőkkel, a címlistát 2016. december 7-én biztosítjuk. A csomagok kiszállításának
határideje 2016. december 23-a.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. november 24.
Somogyi Balázs polgármester
Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy van-e egyéb kérdés hozzászólás?
Bogó Anikó képviselő
Tegnapelőtt a könyvtárban volt egy hatósági ellenőrzés. Megvizsgáltak minden intézményi dokumentumot,
valamint a könyvtárral kapcsolatos szakmai anyagokat is. Pozitívnak értékelem az ellenőrzést. Az ellenőrzés
jegyzőkönyvét Polgármester Úr is megkapta. Szeretném megköszönni Lászlóné Szabó Edit munkáját. Nem
csak a könyvtárban ellátott munkáját, hanem a Perkátai Hírek főszerkesztőjeként elvégzett munkáját is.
Hosszú évek óta próbáljuk megoldani, hogy az óvodába járó sajátos nevelési igényű gyermekek a megfelelő
fejlesztésben részesüljenek. Az idei évben sikerült ezt megoldani az iskola segítségével. Az iskola egyik
gyógypedagógusa fogja ellátni ezt a feladatot az óvodában is. Ezzel kapcsolatban köszönöm Szilasy László
Igazgató Úr segítségét. Az intézményünkben hat sajátos nevelési igényű gyermek van, akik idén is
rászorulnak erre a fejlesztésre. Úgy gondolom, hogy mind az intézmény, mind a szülők megelégedésére a
gyógypedagógus kiválóan el fogja látni ezt a feladatot.
Az adventtel kapcsolatos előkészületek folyamatban vannak. A Perkátai Szociális Központ, a
faluüzemeltetési központ munkatársai, a Nyugdíjasok Baráti Köre, az egyházközség, a polgárőrség nagy
segítségünkre van a programok szervezésében. Ők kerestek meg minket segítő szándékkal. Az első adventi
hétvégénk a faluházban lesz. 2000-ben valósult meg az első komolyabb adventi program itt Perkátán. Az
akkori, illetve a 2001-es szervezők újra bekapcsolódnak ebbe a programba. A kastély főépületében a
második adventi hétvégén a 42. állomás kulturális egyesülettel egy kiállítást fogunk megnyitni.
Szilasy László képviselő
2017. január 1-jétől az általános iskola üzemeltetése az önkormányzattól a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központhoz fog kerülni. A 2013-as átalakulás óta nem csak üzemeltetési, hanem adott esetben fenntartási
feladatokat is átvállalt az önkormányzat, anélkül, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tudott
volna róla. Vannak olyan dolgaink, amelyek a fenntartáshoz kapcsolódnak, de éppen az önkormányzat
biztosította, mert a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ nem tudta biztosítani. Reméljük, hogy továbbra
is így fog működni a kapcsolatunk az önkormányzattal. Ennek egy ékes példája, hogy a Perkátai
Közalapítvány a pedagógusok orvosi vizsgálatra történő beszállítására biztosította a minibuszt.
Felmerült a hátrányos helyzetű gyermekek kérdése. Jegyző Úrra nézek és kérem, segítsen abban, alakítsunk
ki egy módszert, hogy rávegyük azokat a családokat, akikről feltételezzük, hogy hátrányos helyzetűek, hogy
regisztráltassák magukat hátrányos helyzetűnek.
Örülök, hogy az óvodában is sikerült megoldani a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését. Ha az
óvoda is bekerül a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ rendszerébe, akkor nem fog működni a sajátos
nevelési igényű gyermekek ellátása, mert kiderült, hogy csak a pedagógiai szakszolgálaton keresztül lehet
biztosítani a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását.
Szeretném megdicsérni képviselőtársamat, Ildikót, hiszen azon túl, hogy részt vesz a karácsonyi programok
szervezésében, egy kisgyermekkel újabb sikereket ért el, akit már Polgármester Úr is kitüntetésben
részesített.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, a testületi ülést bezárom.
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Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester a testületi ülést 18:45 perckor
bezárta.

Somogyi Balázs
polgármester

Dr. Lakos László
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Vátkainé Boda Ildikó
képviselő

Kovács Ferenc
képviselő
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