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PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. 

november 24-én (csütörtök) 17:00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásáról készült  
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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: A 2016. november 24-én 17:00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról 

 

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 

 

A lakosság részéről: Jelenléti ív szerint 

  

Somogyi Balázs polgármester 

Köszöntök mindenkit Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. november 24-i 

közmeghallgatásán. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Vátkainé Boda Ildikó és Kovács Ferenc 

képviselő-testületi tagokat, amennyiben a képviselő-testületnek nincs ellenvetése. Horváth István az 

ülés előtt már jelezte, hogy kíván szólni. Átadom a szót Horváth Istvánnak. 

 

Horváth István perkátai lakos 

Szépen összegyűltek, nagyon jó, ellenzék nincs. Felteszik a kezüket, a bizottságba megbeszélnek 

mindent, minden rendben van. Hoztam maguknak egy emlékeztetőt. Gondolom, tudják, hogy miért 

jövök. 2014-ben a Perkátai Hírekben megjelent pontok alapján kerültek maguk ide. Van egy olyan 

problémája ennek az egésznek, hogy ezekből nagyon kevés valósult meg. Tudják, hogy hol lakom. Fel 

szeretném tenni a kérdést, hogy a Táncsics Mihály utcában a pormentesítés mikor fog megvalósulni? 

2000-ben, amikor a csatorna beruházás volt, az előző polgármester már akkor valótlant állított. Jelen 

pillanatban már annyi mesét hallottam itt, hogy Andersen elszégyellené magát, mert egyszerűen nem 

lehet dűlőre jutni. Még akkor is ott fogunk lakni és nem fogjuk hagyni, ha egyedül leszek, én nem 

fogom hagyni. A következő választást megvárjuk, valószínű addigra sem fogják megcsinálni. Nem 

probléma, megértjük, de maguk is értsék meg. Mindegy, hogy ki mit mond. Azt fogják mondani, hogy 

forráshiány. A forráshiányt át lehet csoportosítani, meg lehet szüntetni, csak akarni kell. Néha napján 

hoznak egy kocsi salakot és ezzel el van rendezve. Nem így működik. Ha valamit vállalnak, akkor 

meg kell csinálni. Egy ígéretet teszek, a következő választásra biztos, hogy lépni fogok. Köszönöm, 

hogy meghallgattak. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Az előbb azt mondta, hogy nem csináltunk semmit. Hála istennek abból a pontból már néhány sikerült. 

A Táncsics Mihály utca pormentesítésére tett választási ígéretekből nem került semmi teljesítésre. Azt 

mondta, hogy véleménye szerint ebből nem valósul meg semmi, akkor lehet, hogy mégis máshova kell 

csoportosítanunk, ha mégis lesz forrásunk útfelújításra. Tulajdonképpen azt mondta, hogy nem bízik 

ebben a dologban. 

 

Horváth István perkátai lakos 

Nem igazán, 17 éve megy a dolog. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Tehát ha véletlenül lehetőségünk lenne rá, akkor is csináljunk nyugodtan mást, tehát akkor ráér. 

Szükség is lenne bizonyos útfelújításokra. Nem szívesen válunk meg az iskolától. Volt olyan település, 

amely nem vállalta fel azt a feladatot, hogy megtartotta volna az intézmény üzemeltetését. Mi 

megtartottuk, nem azért, mert nem bíztunk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központban, de tudtuk, 

hogy az átállásnak mindig vannak nehézségei. Ráadásul volt két futó projektünk, amelynek keretében 
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az intézményt fejleszteni tudtuk, ezért nem adtuk át. Vállaltuk azt, hogy erre forrást az önkormányzat 

külön nem kapott, és még így is üzemeltettük az iskola épületét, melynek vannak költségei, mint 

például a takarító, a karbantartó munkabére, valamint a rezsiköltségek is. Mivel nem kaptunk rá plusz 

forrást, nyilvánvalóan, amit ráköltöttünk, az önkormányzat költségvetésében meg tud maradni.  

Információink szerint a jelentős mértékű iparűzési adóval rendelkező településektől vonnának el 

forrásokat, vagy kevesebbet kapnának. Ebből az összegből mindenképpen szeretnénk, hogy az 

önkormányzat az utca pormentesítésére fordítson összeget. Vannak olyan kisebb utcák is a 

településen, amelyek szintén kimaradtak a pormentesítésből. Ebben mindenképpen szeretnénk előre 

lépni. Bízunk abban, hogy nem csak Horváth Úrnak, hanem a település minden lakosának megtudjuk 

azt tenni, amit a programban ígértünk és jelentősen tudjuk a települési szolgáltatásokat bővíteni. 

Tudomásul vettem, hogy 2019-ig itt lépnünk kell, mert különben Horváth úr fog lépni.  

 

Bogó Anikó képviselő  

Azért az túlzás volt, hogy nem valósult meg semmi. 

 

Horváth István perkátai lakos 

A Táncsics utcára céloztam tulajdonképpen. 

 

Bogó Anikó képviselő  

Értem. Azt hittem, hogy az egész programra mondta, hogy nem valósult meg semmi. 

 

Horváth István perkátai lakos 

Egy-kettő azért megvalósult. 

  

Bogó Anikó képviselő 

De több mint a semmi. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Még nincs is vége a ciklusnak. 

 

Szilasy László képviselő 

Egyet értek azzal, hogy ami őt érinti, az számára 100 %-os probléma. Ha a te házad előtt van baj és azt 

kéred, hogy azt oldják meg és megígérik, hogy megteszik, és nem teszik meg, neked az fog fájni a 

legjobban. Ezzel egyetértek. Én szurkolok neked, küzdjél. szerintem eredményesen csinálod és a 

ciklus végére a felsorolt utcák pormentesítése megtörténik. 

A programban felsorolt tizennégy tételből hét és fél megvalósult. A másik hétből, köztük a 

pormentesített utcák meg nem tételénél is látom, hogy legalább a háromnegyedénél iszonyatos 

erőfeszítéseket tettünk arra, hogy megvalósuljanak. Például van a footsal pálya. Nem is tudom, hogy 

hány helyre nyújtottunk be pályázatot a megvalósítására. Jelen pillanatban sajnos nem sikerült. De itt 

van az új óvoda épületének a bővítése. Abba is három pályázatot nyújtottunk be, hogy meg tudjuk 

oldani. Amik nem sikerültek, azok sem azért nem sikerültek, mert nem akart az ember rá fordítani, 

hanem mert a körülmények úgy hozták, és nem forráshiányra hivatkozok itt. Nem gondoltuk volna, 

amikor vállaltuk. A Sallaira letettem volna a nagy esküt, hogy az pormentesítve lesz, de sajnos nem 

lett. Egyre nem tettem volna le a nagy esküt. Arra, hogy a kastély főépületét sikerül felújítani. Jó volt 

olvasni, hogy bemertük vállalni ezt a projektet. Igazad van, hogy a Táncsics utca szívügyed. De 

nekünk is jól esik, ha azoktól az emberektől dicséretet kapunk, akik kritizálnak bennünket. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Olyan feladatokat vállaltunk, amelyekben már tapasztalatunk volt, amelyekre reális vagy minimális 

lehetőséget láttunk, hogy meg tudjuk valósítani. 

Nem csak a közmeghallgatáson jelzi Horváth Úr a problémáját, hanem heti rendszerességgel 

konzultálunk erről a témáról. 
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Horváth István perkátai lakos 

Amikor eljött Galambos képviselő úr Perkátára, akkor volt egy Papp Pali barátunk, aki kőkeményen 

megfenyegette, hogy többet el se jöjjön ide négy év után, hogyha nem csinálja meg a kastélyt. És mit 

adott isten, készen van a kastély. 

 

Somogyi Balázs polgármester 
Nyugodt szívvel jöhet a képviselő úr. 

 

Horváth István perkátai lakos 

Így van, jöhet Galambos képviselő úr. Semmi probléma. 

 

Bogó Anikó képviselő 

Még ha nem is ő csinálta meg a kastélyt. 

 

Horváth István perkátai lakos 

A Táncsics utca egyik oldalán nem nagyon laknak, csak az utca végén van három ház. Mindig az volt, 

hogy csak egy sor ház van és azért nincs kész az utca, ez csak mese. Egy kaszáló rész van kialakítva. 

A kaszálókat használók elfelejtik, hogy van nekik egy olyan szerződésük a legjobb tudomásom 

szerint, hogy a pistola-patak közepétől a Táncsics utca közepéig azt a részt tisztán kell tartaniuk. Az út 

melletti területet elfelejtik rendbe tartani. Néha napján, amikor rendezvény van, akkor a 

faluüzemeltetés rendbe teszi. Nagyon szép, ha rendbe van téve, de akkor, amikor a polgárok elviszik a 

levágott szénát, onnantól kezdve el van felejtve az a rész. Nem kellene őket esetleg kötelezni arra, 

hogy azt a területet tegyék rendbe. Vagy aki a szerződésnek nem felel meg, attól el kell venni a terület 

és oda kell adni annak, aki rendbe teszi. Ameddig a faluüzemeltetés levágja, addig nem érdekli. Ezen 

kéne változtatni. Ez az én meglátásom. A képviselő-testület majd eldönti, hogy mit hogyan akar. 

A pistola-patakba belevágták a nádat. Amikor a patak feltelik náddal és az összes többi szeméttel, 

nemhogy elfolyna a víz, hanem egy idő után kijön, és a szikkasztógödörbe megmarad. Ebben 

előrelépés nem volt, de mégis volt annyi, hogy gépet küldött a vízi társulat. A gép elment a patak 

partján, szépen belevágta az egészet és otthagyták. Eszük ágában nem volt, hogy eltüzeljék. Ugyebár 

ott harminc évvel ezelőtti vízerek jelentek meg abból kifolyólag, hogy nincs kitisztítva a patak. Az 

megérett arra, hogy kitisztítsák. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Megütötte egy kifejezés a fülemet, amivel nagyon nem értek egyet. Ön szerint az egy mese, hogy azért 

nem lett a Táncsics utca felújítva, mert az egyik oldala nem lakott. Nem mese, mert a pályázatoknál 

vannak olyan indikátorok, amelyek az egységnyi utcahosszra jutó lakosságszámot mérik és többek 

között ezért nem sikerült pályázatot nyerni erre. Tehát ez nem mese, hanem egy tény. 

 

Horváth István perkátai lakos 

Be kell hozni a migránsokat és máris meg van oldva a probléma. 

 

Bogó Anikó képviselő 

Azt hiszem, akkor félreállna a szánk. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Lezárva a Táncsics utca útfelújítási felvetését, erre az utcára sosem tudtunk pályázni. A többi utcára is 

csak azért tudtunk pályázni, mert útfelújítást nyertünk. Amióta én polgármester vagyok, azóta csak 

olyan utakra tudunk pályázatot benyújtani, amelynél minimálisan közintézmények vannak, vagy 

közösségi közlekedés megy rajta. A Rózsa, a Deák, a Bocskai és a Virág utcára tudtunk ilyen 

formában pályázatot nyerni. 

A pistola-patak önkormányzati tulajdonban, de vízitársulati kezelésben van. Arra fog hivatkozni a 

társulat, hogy közfoglalkoztatottakkal végzi ezt a munkát, szecskáz, tehát nem tud mit elégetni. 

Nyílván az iszapolás lenne a megoldás ezeken a területeken, amely meghaladja azt a költséget, amit 

mi vállalkozási díjként fizetünk a társulatnak.  

Nagy az igény a kaszálókra. Évente április 1-jétől október 31-ig adjuk ki a területeket 1 ft/m
2
 áron. 

Lehet, hogy magasabb árat is megadnának érte a bérlők látva azt, hogy a betermelt szénának milyen 
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ára van. A régi szándéka az volt az önkormányzatnak, azért adja ki jelképes összegért a területeket, 

hogy ezért cserébe valaki gazdasági tevékenységet végezzen rajtuk, de az önkormányzatnak ne legyen 

gondja a területek karbantartásával. A Táncsics utca túlsó felén levő kaszálók esetében valószínűleg 

nagyobb anyagi hasznot hoz a bérlőknek. Pont azt a feladatot, ami számunkra fontos, azt nem végzik 

el a bérlők, mert a gépek nem férnek oda. Megoldás lehet, hogy ha emelünk a díjon, elkérünk 3-5 Ft-ot 

m
2
-ként. Valószínűleg erre is lenne kereslet. Az idei évben figyelemmel kísértük, hogy ki mennyire 

tartja teljesen karban a szerződésnek megfelelően az általa bérelt területet. Tudom, hogy Horváth Úr 

nagy gondot fordít a kerítése és az út közötti gyepet. Ugyanígy a kaszáló bérlőjének is kötelessége 

lenne az úttengely közepéig karban tartani a területet.  

Ha valaki nem tartja be a szerződésben foglaltakat, akkor a továbbiakban nem fogjuk bérbe adni a 

területet. Teljesen jogosnak tartom a felvetést. Pontosan a számunkra fontos érvek nem valósultak 

meg, viszont a bérlők gazdasági érdekei maximálisan érvényesültek. Nincs ezzel probléma, hogy 

érvényesül, de az utca lakóinak érdeke is érvényesüljön. Köszönöm szépen a felvetéseket. 

 

Horváth István perkátai lakos 

Most is meg lehet nézni nyugodtan, hogy kivel van gond. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Október 31-én jártak le a bérleti szerződések, utána fogunk járni. Kérdezem a lakosság részéről 

megjelenteket, hogy van-e még hozzászólás, kérdés? Amennyiben nincs, a közmeghallgatást lezárom. 

 

Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester a közmeghallgatást 19:20 

perckor bezárta. 

 

 

 

Somogyi Balázs              Dr. Lakos László 

    polgármester                                          jegyző 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

 

                  Vátkainé Boda Ildikó                                                     Kovács Ferenc 

                képviselő                                                képviselő  
 


