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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: A 2017. január 26-án 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről 

 

Ülés helye: Győry-kastély szalonterme 

 

Jelen vannak:  

Somogyi Balázs polgármester, Bogó Anikó, Vátkainé Boda Ildikó, Szabó Tamás, Kovács Ferenc, 

Szilasy László, Molnár József képviselő-testületi tagok 

 

Dr. Lakos László jegyző 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel hét fő testületi tag 

jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőknek felkérem Molnár József és Vátkainé Boda Ildikó képviselő-testületi 

tagokat, amennyiben a képviselő-testületnek nincs ellenvetése. A meghívóban tíz napirendi ponttal került a 

testületi ülés összehívására. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy egyéb napirendi pont felvételére 

vagy napirend módosításra van-e javaslat? Amennyiben nincs, a képviselő-testület tudomásul vette a 

napirendet.  

Kérem, hogy a péntek, szombat éjjel Olaszországban történt baleset, illetve a hétfőre elrendelt gyásznap 

kapcsán az áldozatok emlékére egy perces néma csenddel adózzunk. 

 

I. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Első napirendi pont polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről.  

2016. december 11-én a katolikus egyházközség Vox Caritatis kórusa és a Harmónia Kamarazenekar műsora 

a kastély dísztermében hangzott fel, míg 2016. december 18-án a PerkátaKarácsony2016 rendezvény a 

Faluházban Szilasy László önkormányzati képviselő és iskolaigazgató Úr köszöntőjével, a másodikasok 

karácsonyi műsoraival került megrendezésre. 

2016. december 16-án nyugállományba vonult Bogó Istvánné a Faluüzemeltetés munkatársa, aki közel 8 

évig szolgálta a település polgárait, illetve a munkacsoport beindításának is fő motorja volt. 

2016. december 20-án szokásos karácsonyi gálaműsorát tartotta meg a Perkátai ÁMK keretében működő és 

Horváth Dóra által vezetett Népművészeti Foglalkozás, a foglalkozás gyermekeivel és fiataljaival. 

2016. december 16-tól 30-ig a karácsony és szilveszter kapcsán számos intézmény és civil szervezet tartotta 

meg év végi rendezvényét az önkormányzat által fenntartott ingatlanokban.  

2016. december 20-án a Győry kastély C szárny tetőszerkezetének felújítására vonatkozó Nemzeti Kulturális 

Alap pályázata és eljárásai kapcsán a megyei műemlékvédelmi feladatokat ellátó Fejér Megyei 

Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Építésügyi főosztálya majd 2017. január 11-én a 

Katasztrófavédelem Dunaújvárosi Kirendeltségének tisztviselői tartottak bejárást. 

2016. december 24-én a hagyományaikhoz hűen a hittanos gyermekek adták elő 15 órától a Pásztorjátékot, 

majd pedig a gyermekek ajándékozása történt meg a templomban. 21 órától celebrált ünnepi szentmisét 

Bozai Márton plébános atya. 

2017. január 6-án, vízkereszt napján jelent meg a megyei újság digitális változatában, majd később írásban is 

egy nagyszabású cikk Papp Péter, amatőr meteorológusról, aki a közösségi médián népszerű helyi időjárási 

oldalt üzemeltet, illetve az önkormányzat és intézményei oldalain is segíti a település lakóit, sőt számos 

környezetvédelmi helyi akció motorja is. 

2017. január 18-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Perkátai ÁMK közel 30 fellépővel szervezett 

ünnepi műsort a kastély dísztermébe, amelyen a magyar és az egyetemes kultúra gyöngyszemeiből adtak elő 

műsort a perkátai fellépők. 

2017. január 20-án 16.30–kor a Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett rendezvénysorozat keretében 

Vivien Holloway író-olvasó találkozója került megrendezésre a Kastélyban. 

A következő időszak eseményei. 2017. február 2-án 17 órakor Szabó János rácalmási festőművész 

kiállításának megnyitója lesz a Győry kastélyban. 

2017. február 9-én 12 órakor Csipes Tamara Rio de Janeiro olimpiai bajnoka tart élménybeszámolót a 

perkátai általános iskolában. 
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2017. február 11-e helyett 2017. február 18–án kerül megrendezésre az Óvodai Szülői Szervezet farsangi 

bálja a Faluházban. 

2017. február 16-án a civil fórumot fogja összehívni a Perkátai Általános Művelődési Központ vezetője az 

éves települési programterv kapcsán. 

Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait a beszámolóhoz. Amennyiben nincs hozzászólás, 

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: 

 

1/2017. (I. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta az aktuális eseményekről szóló 

polgármesteri beszámolót. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2017. január 26. 

 

II. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Második napirendi pont „a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról” szóló 

10/2016. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 4. számú függelékének módosítása. A rendelet 4. számú 

függeléke tartalmazza a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást. 

A megállapodást minden év január 31-ig felül kell vizsgálni. A megállapodás felülvizsgálatát megtettük a 

nemzetiségi önkormányzat elnökével egyeztetve. A módosítások láthatók az előterjesztésben. A módosított 

megállapodás alapján a kastély C szárnyában egy helyiséget kap a nemzetiségi önkormányzat, illetve a 

munkájukhoz kapcsolódó technikai feltételek biztosítása is itt történne meg. A technikai feltételek eddig a 

Polgármesteri Hivatalban voltak biztosítottak. Az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat közötti 

együttműködést kiválónak tartom, hiszen a közfoglalkoztatás területén, a kulturális programokban aktívan 

részt vesz a nemzetiségi önkormányzat. 

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

képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról” szóló 10/2016. (IV. 14.) önkormányzati 

rendelet 4. 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: 

 

2/2017. (I. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete „a képviselő-testület és szervei szervezeti 

és működési szabályzatáról” szóló 10/2016. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 4. számú függelékét az 

alábbiak szerint módosítja. 

 

        EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

  

 

amely létrejött egyrészről Perkáta Nagyközség Önkormányzata (képviseli Somogyi Balázs 

polgármester, székhely: 2431 Perkáta, Szabadság tér 1., bankszámlaszám: 11736037-15727189, 

adószám: 15727189-2-07, KSH statisztikai számjel: 15727189-8411-321-01, törzskönyvi azonosító 

szám: 727189) továbbiakban Önkormányzat, 

 

másrészről a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (képviseli Dankó 

Lajos elnök, székhely: 2431 Perkáta, Dózsa György utca 15., bankszámlaszám: 11736037-15828266, 

adószám: 15828266-1-07, KSH statisztikai számjel: 15828266-8411-371-07, törzskönyvi azonosító 

szám: 828264) között, az alulírott helyen és időben, a következő feltételekkel. 

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njt.) 80. §-a alapján az 

Önkormányzat és a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

együttműködésük szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik. 
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A megállapodás jogi háttérszabályozása: 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 

 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, 

 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 

 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. 

 

A megállapodás részletesen tartalmazza az Önkormányzat és a Perkátai Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködését meghatározó szabályokat, azaz: 

 

 a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete működésének biztosítása, 

működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátása (Njt. 80. § (1-2) bekezdés) 

 az Önkormányzat és a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

költségvetésének előkészítésével és megalkotásával, ezzel összefüggő adatszolgáltatási 

kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos határidőket és együttműködési kötelezettségeket, felelősök 

és határidők kijelölésével, (Njt. 80. § (3) bekezdés a) pont) 

 a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettségvállalásaival 

kapcsolatos, Önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési utalványozási, szakmai 

teljesítésigazolási feladatokat, felelősök konkrét kijelölését, (Njt. 80. § (3) bekezdés b) pont) 

 a kötelezettségvállalás szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási 

kötelezettségekre, (Njt. 80. § (3) bekezdés c) pont) 

 a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete működési feltételeinek és 

gazdálkodásának eljárási és dokumentációs részletszabályait, személyek kijelölésének rendjét (Njt. 

80. § (3) bekezdés d) pont) 

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 

Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodást 106/2014. (XI. 

27.) képviselő-testületi határozatával jóváhagyta. 

 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat az együttműködési megállapodást 13/2014. (XII. 10.) 

számú nemzetiségi képviselő-testületi határozatával jóváhagyta. 

  

I.                   A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésének személyi és tárgyi 

feltételeinek biztosítása 
 

A Képviselő-testület a rendelkezésére álló anyagi eszközök arányában biztosítja – az Önkormányzat 

költségvetési rendeletének keretein belül – a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére a 

működéshez szükséges feltételeket, az alábbiak szerint: 

 

a) Helyiséghasználat biztosítása 

 

b) A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat részére a Perkáta, Dózsa György u. 15/C alatti, az 

Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanban biztosít ingyenes helyiség-használati lehetőséget. Az 

Önkormányzat a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete részére kizárólagos 

használatra kialakított irodahelyiség, valamint az épületben kialakított mellékhelyiségek (női és férfi 

WC-mosdó) és közlekedő folyosók használatát határozatlan időre, időkorlátozás nélkül biztosítja. 

 

c) Az Önkormányzat az a) pontban meghatározott helyiségek használatával kapcsolatban fizeti a 

villany, a víz-csatorna, a fűtés, a szemétszállítás és a kéményseprés díja közüzemi díjakat, valamint a 

nyilvános telefon fenntartási költségeit. 

 

d) Az Önkormányzat a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete külön kérelmére 

– előzetes egyeztetést követően – a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésével 

kapcsolatos, eseti jellegű események, rendezvények (így különösen közmeghallgatás, fórum, 

kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló rendezvények) lebonyolítására a Perkátai Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat kérelmében meghatározott időtartamra az Önkormányzat egyéb 

helyiségeit is ingyenesen biztosítja. 

 

e) A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete működéséhez szükséges tárgyi és 

személyi feltételek biztosítása. 
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f) Az Önkormányzat az I. a) pontban meghatározott helyiségek működéséhez szükséges – a beépített 

tárgyakon, mint pl. fűtőtestek, világító testek, szaniterek, villany- és vízvezetékek és szerelvények 

felül – következő eszközöket, berendezési tárgyakat bocsátja a Perkátai Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat rendelkezésére: 

a.         1 db számítógép 

b.         1 db monitor 

c.         1 db nyomtató 

d.         1 db szekrény 

e.         1 db íróasztal 

f.         1 db szék 

g.         1 db telefonkészülék 

 

g)      Az Önkormányzat a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére – kérésére igénye szerint – 

további számítógép használati lehetőséget a Polgármesteri Hivatal épületén belül, a Polgármesteri 

Hivatal nyitvatartási idejében biztosít. 

 

h)      Az Önkormányzat a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges 

irodaszereket (így különösen: írószerek, fénymásolópapír, boríték, bélyegzőpárna, párnafesték stb.) 

naptári hónaponként, a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat írásbeli igénye szerint ingyenesen 

biztosítja. 

 

i) A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges adminisztratív feladatokat a 

Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat által átadott dokumentumok alapján a Polgármesteri 

Hivatal szervezési ügyintézője, iktató ügykezelője, postázó munkatársa, a Perkátai Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási feladatokat a Perkátai Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat által átadott dokumentumok alapján a Polgármesteri Hivatal gazdasági 

vezetője látja el. 

A Polgármesteri Hivatal dolgozóit a dokumentumok átadásának elmulasztásából eredő 

következményekért felelősség nem terheli. 

 

Ennek keretében 

 

a)   a szervezési ügyintéző: 

 

 részt vesz a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi üléseinek 

előkészítésében, így különösen a meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítésében, 

 legépeli és szükség szerint postázásra előkészíti a meghívókat, előterjesztéseket, hivatalos levelezést, 

 részt vesz a testületi döntések és a tisztségviselői döntések előkészítésében, ellátja a 

döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási és postázásra való előkészítési 

feladatokat, 

 a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat által átadott dokumentumok alapján ellátja a Perkátai 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatos nyilvántartási és iratkezelési 

feladatokat, 

 gondoskodik a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat üléseire szóló meghívók szabályszerű 

kifüggesztéséről, 

 gondoskodik a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat üléseire készített előterjesztések, valamint 

a testületi döntések és az ülésekről készített jegyzőkönyvek Önkormányzat honlapján való 

közzétételéről, 

 gondoskodik a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatos dokumentumok 

(így különösen: tájékoztató plakátok, meghívók eseti rendezvényekre stb.) sokszorosításáról.  

 

b)  a munkaköri leírásában e feladattal megbízott iktató ügykezelő: 

  

 gondoskodik a szervezési ügyintéző által részére eljuttatott, a Perkátai Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat működésével kapcsolatos iratok beiktatásáról, az így keletkező ügyiratok szakszerű 

és szabályszerű iratkezeléséről (előzményezés, szerelés, irattározás, selejtezés). 
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 c)   a pénzügyi ügyintéző 

  

 gondoskodik a telefonhasználat után, a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzatot terhelő adó 

megállapításáról, bevallásáról, 

 naprakészen vezeti az előirányzat nyilvántartást, 

 gondoskodik a szükséges előirányzat módosítások ellenőrzéséről, illetve az Önkormányzat 

költségvetési rendeletébe történő beépítéséről, 

 ellátja a bankkivonatok, házipénztár teljesített pénzforgalom, vegyes bizonylatok, előirányzat-

módosítások kontírozását, és könyvelését. Határidőre gondoskodik a Magyar Államkincstár felé 

történő adatszolgáltatásról (KGR programmal). 

 

d)      Az I. f) pontban foglalt berendezési tárgyak, felszerelési tárgyak és eszközök fenntartásával, 

karbantartásával kapcsolatos költségeket, továbbá az I. b)-d) pontban foglalt feladatok ellátásának 

költségeit az Önkormányzat viseli. 

 

II.                A költségvetési határozat elkészítésének és elfogadásának rendje 

 

1) A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának elkészítése 

 

A költségvetési törvény kihirdetését követően, a költségvetésre vonatkozó részletes információk 

ismeretében az jegyző megbízottja folytatja az egyeztetést a Perkátai Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnökével, ezen egyeztetés keretében a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

elnöke rendelkezésre bocsátja a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat következő évével 

kapcsolatos pénzügyi adatokat, egyéb információkat. Az egyeztetést a költségvetési törvény 

kihirdetését követő 10 napon belül kell megkezdeni. 

A jegyző a gazdasági vezető közreműködésével az elnök írásbeli javaslata alapján készíti elő a 

Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának tervezetét. A Perkátai Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalja, és önálló határozatában elfogadja a 

Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését. 

 

Az Önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza a Perkátai Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatnak nyújtott önkormányzati költségvetési támogatás összegét. 

 

2) A költségvetési előirányzatok módosításának rendje 

  

Ha a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az eredeti előirányzatán felül 

többletbevételt ér el, vagy bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást 

hajt végre, módosítja a költségvetésről szóló határozatát. A módosítást a gazdasági vezető az elnök 

írásbeli javaslata alapján készíti elő. 

 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatai a Perkátai Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata alapján módosíthatók. 

3) Információszolgáltatás a költségvetésről 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és erről 

információt a pénzügyi osztálynak úgy szolgáltat, hogy az a költségvetésével kapcsolatos 

tájékoztatási kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni. 

  

4) A beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje 

 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak a naptári év első feléről június 30-i fordulónappal 

féléves költségvetési beszámolót, a naptári évről december 31-i fordulónappal éves költségvetési 

beszámolót kell készítenie a központilag előírt formanyomtatványon és tartalommal. Az elnök a 

Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának 1. féléves helyzetéről szeptember 15-

ig, míg 3/4 éves helyzetéről tájékoztatja a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testületét. A tájékoztató tartalmazza a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési 

előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének 

alakulását, valamint az Önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását. 
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Az elnök a fentiekre kiterjedően az önkormányzati megbízott útján az Önkormányzatnak a 

beszámolási kötelezettség teljesítéséhez információt szolgáltat és beszámol a Perkátai Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

költségvetési határozatának időarányos teljesítéséről. 

 

III.             A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje, 

kötelezettségvállalás 

  

1) Költségvetési határozat végrehajtása 

  

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos 

feladatokat a jegyző a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetőjén keresztül látja el. 

A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés jelen megállapodás 1. mellékletét 

képező aláírási címpéldány szerint történik. 

  

2) Kötelezettségvállalás rendje 

  

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat nevében a nemzetiségi önkormányzat feladatainak 

ellátása (végrehajtása) során kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) a 

nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati 

képviselő jogosult. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie 

arról, hogy a rendelkezésre álló, fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a 

fedezetet. Az elmaradt egyeztetés miatt keletkező előirányzat túllépésért a Polgármesteri Hivatal 

dolgozóit felelősség nem terheli. 

Törvény vagy az Ávr. eltérő rendelkezése hiányában nem szükséges előzetes írásbeli 

kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely 

·         értéke a 100.000 Ft-ot nem éri el 

·         pénzügy szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik, vagy 

·         az Áht. 36§ (2) bekezdése szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül. történhet. 

 

3) Pénzügyi ellenjegyzés 

  

A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzését a Polgármesteri Hivatalának gazdasági vezetője, 

ennek hiányában a jegyzője által írásban kijelölt, a Polgármester Hivatal állományába tartozó 

köztisztviselő végzi. A pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell 

győződnie arról, hogy 

o a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan befolyó 

bevétel biztosítja a fedezetet 

o a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll, és 

o a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 

Ha a kötelezettségvállalás nem felel meg a fent előírtaknak, a pénzügyi ellenjegyzőnek erről írásban 

tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót, a kötelezettséget vállaló szerv vezetőjét és gazdasági 

vezetőjét. 

A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés 

dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult 

személy aláírásával kell igazolni. 

A pénzügyi ellenjegyzést megelőzően kifizetett tételekért a Polgármesteri Hivatal dolgozóit 

felelősség nem terheli. 

 

4) Teljesítésigazolás 

  

A teljesítés igazolás során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell a kiadások 

teljesítésnek jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatás is magában foglaló 

kötelezettségvállalás esetében –ha a kifizetés vagy annak egy része az ellenszolgáltatás teljesítését 

követően esedékes annak teljesítését. 

A teljesítés igazolónak minden esetben meg kell győződnie a kifizetést megelőzően a 

költségvetésben rendelkezésre álló szabad előirányzatról. 

Nem kell teljesítésigazolás az alábbi esetekben: 
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o az Áht.36.§ (2) bekezdése szerinti kifizetéseknél, 

o a termék értékesítéséből, szolgáltatás nyújtásából – számla, egyszerűsített számla, számlát 

helyettesítő okirat, készpénzátutalás alapján – befolyó bevétel beszedésénél 

o a fizetési számla vezetésével és az azon végzett műveletekkel kapcsolatban a számlavezető által 

felszámított díjakkal, költségekkel kapcsolatos kiadásoknál 

 

A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, az arra 

jogosult személy aláírásával kell igazolni. A teljesítésigazolásra jogosult személyeket a 

kötelezettségvállaló írásban jelöli ki. 

 

5)  Érvényesítés 

 

Kifizetések esetében a teljesítés igazolás alapján – az Áht. 36.§ (2) bekezdése szerinti esetben annak 

hiányában is – az érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, 

hogy az megelőző ügymenetben az Áht., az államháztartási számviteli kormányrendelet és e rendelet 

előírásait, továbbá a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e. 

Ha az érvényesítő a fenti jogszabályok, szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles ezt jelezni az 

utalványozónak. Az érvényesítés nem tagadható meg, ha ezt követően az utalványozó erre írásban 

utasítja. 

Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést és az érvényesítő 

keltezéssel ellátott aláírását. 

Az érvényesítést a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője, ennek hiányában a jegyzője által 

írásban kijelölt, a Polgármesteri Hivatal állományába tartozó köztisztviselő végzi. 

Az érvényesítést megelőzően kifizetett tételekért a Polgármesteri Hivatal dolgozóit felelősség nem 

terheli. 

 

6) Utalványozás 

  

A kiadások utalványozása az érvényesített okmány – utalvány rendelet –alapján történik. A 

bevételek utalványozására – amennyiben az szükséges –a teljesítésigazolását követően kerülhet sor. 

Az utalványozás minden esetben külön írásbeli rendelkezéssel történik. 

A külön írásbeli rendelkezésen fel kell tüntetni: 

o az „utalvány” szót, 

o a költségvetési évet, 

o a befizető, kedvezményezett megnevezését, címét, 

o a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét, 

o a megterhelendő és a jóváírandó fizetési számla számát és megnevezését, 

o a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát, 

o az utalványozó keltezéssel ellátott aláírását, és 

o az érvényesítést. 

 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy 

elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) a nemzetiségi önkormányzat elnöke 

vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. 

Utalványozni csak érvényesítés után lehet. 

 

7)  Utalványozás ellenjegyzése 

  

Az utalvány rendelet elkészítését követően, az utalványozást megelőzően kerül sor az utalvány 

ellenjegyzésére. 

Az ellenjegyző az utalvány adattartalmát egyezteti a kötelezettségvállalás alapját képező 

bizonylattal. 

 

A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos 

személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a 

kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és teljesítést igazoló személlyel. 

Kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási, ellenjegyzési feladatot nem végezhet az a 

személy, aki ezt a tevékenységét közeli hozzátartozója, vagy a maga javára látná el. 
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8) Kötelezettségvállalás nyilvántartása 

 

A kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell annak nyilvántartása vételről. A nyilvántartás 

tartalmazza legalább: 

o a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát, 

o a kötelezettségvállalást tanúsító dokumentum megnevezését, iktatószámát, keltét, 

o a kötelezettségvállaló nevét, a jogosult azonosító adatait, 

o a kötelezettségvállalás tárgyát, összegét, éves és előirányzatok szerinti megoszlását, 

o a kifizetési határidőket, továbbá a teljesítési adatokat. 

 

A nemzetiségi önkormányzat köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen 

megállapítható, költségvetési soronként, a szabad előirányzat összege. 

A nemzetiségi önkormányzat félévente köteles jegyzőkönyvvel dokumentált egyeztetés keretében 

nyilvántartását egyeztetni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályának előirányzat 

nyilvántartásával. 

 

IV.             A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzforgalmi számlája 

 

A pénzforgalmi számla száma: 11736037-15828266 

OTP fiók címe: 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 4/e. 

  

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos 

minden pénzforgalmi számlájához kapcsolódó - külön a részére és kizárólagos használatára 

megnyitott fenti pénzforgalmi számlán bonyolódik. 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésének helyi önkormányzattól eredő 

támogatását a nemzetiségi önkormányzat a mindenkori önkormányzati költségvetési rendeletben 

meghatározottak szerint kapja meg átutalással. 

 

V.                Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje 

 

A Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője a helyi nemzetiségi önkormányzatok vagyoni, számviteli 

nyilvántartásait a helyi önkormányzat nyilvántartásain belül elkülönítetten vezeti. 

Az adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a 

statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a nemzetiségi önkormányzat tekintetében az 

elnök felelős. 

 

 

VI.             A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat törvényes működésével kapcsolatos 

együttműködés egyéb területei 

 

1. A nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein az Önkormányzat megbízásából és képviseletében 

részt vesz a Jegyző, vagy az általa kijelölt, vele azonos képesítési előírásoknak megfelelő 

köztisztviselő, aki jelzi a nemzetiségi önkormányzat felé, amennyiben törvénysértést észlel. 

2. Az Önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos közérdekű adatok valamint 

közérdekből nyilvános adatok megismerhetővé tételéről a szervezési ügyintéző közreműködésével 

gondoskodik. 

3. Az Áht., illetve a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet által a belső kontrollrendszerre előírt követelményeket a 

Polgármesteri Hivatal teljesíti, folyamataiba, szabályzataiba beépítve a települési nemzetiségi 

önkormányzatot, mivel a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a 

Polgármesteri Hivatal. 

4. Az Áht. 70. §-ában meghatározott belső ellenőrzési feladatokat a Polgármesteri Hivatal belső 

ellenőrzési egysége látja el. Az ellenőrzések során a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről 

és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet és a Belső ellenőrzési kézikönyv 

előírásait kell alkalmazni.  

5. Jelen együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok 

szerint kell eljárni. 

 

Az együttműködési megállapodást minden évben január 31. napjáig, általános vagy időközi választás 

esetén az alakuló ülést követő 30 napon belül kell felülvizsgálni és szükség szerint módosítani. 
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Perkáta, …………………………………  

 

 

 

  Somogyi Balázs         Dankó Lajos 

                         polgármester                     Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

            elnöke 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2017. január 26. 

 

III. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Harmadik napirendi pont Perkáta Nagyközség Önkormányzata és a Dunaújvárosi Vízi Társulat között 

kötendő üzemeltetési szerződés elfogadása. A szerződés tárgya a társulat működésének és a 

közfoglalkoztatási programok önerejének biztosítása az önkormányzat tulajdonában lévő művek 

üzemeltetése, karbantartása, azaz a közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátása céljából. A szerződésben az 

önkormányzat vállalja, hogy a társulat működésére és feladatellátására 744 000 Ft önkormányzati 

hozzájárulást biztosít. Az idei szerződés abban tér el az előző évek szerződéseihez képest, hogy a tavalyi év 

második félévére jutó díjat nem rendezte önkormányzatunk, ezért a mostani megállapodásba foglalta bele a 

társulat. A társulat a vízfolyások gépi kaszálását, illetve kézi erővel történő iszapolását végzi. Az elmúlt 

évben a közmeghallgatáson történt arra felkérés, hogy a pistola patak állapotának felmérését végezze el a 

társulat. Ezt a tavalyi év végén meg is tette ügyvezető asszony. Kérem a képviselő-testület tagjainak a 

hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra Perkáta Nagyközség Önkormányzata és a 

Dunaújvárosi Vízi Társulat között kötendő, a közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó 

üzemeltetési szerződést. 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: 

 

3/2017. (I. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Perkáta Nagyközség 

Önkormányzata és a Dunaújvárosi Vízi Társulat között kötendő, a közcélú vízgazdálkodási feladatok 

ellátására vonatkozó üzemeltetési szerződést. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

szerződés aláírására. Az üzemeltetési szerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2017. január 26. 

 

IV. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Negyedik napirendi pont Perkáta Nagyközség Polgármestere 2017. évi szabadságolási ütemtervének 

megtárgyalása. Átadom a szót Jegyző Úrnak. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Amint a képviselők az előterjesztésben látják, a jogszabály szerint a főállású polgármester évi 25 nap 

alapszabadságra és 14 nap pótszabadságra, továbbá 1 gyermek után további 2 nap pótszabadságra jogosult. A 

gyermek után járó pótszabadság Polgármester Úrra nem vonatkozik. Tájékoztatom a képviselő-testület 

tagjait, hogy a polgármester a 2016-os évről 22 nap szabadságot hozott át. Az idei évben megilleti a 25 nap 

alapszabadság és a 14 nap pótszabadság. Kérem a képviselő-testületet a beszámolóm elfogadására. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

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

szabadságolási ütemtervre vonatkozó határozati javaslatot. 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: 

 

4/2017. (I. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Perkáta Nagyközség 

Polgármestere 2017. évi szabadságolási ütemtervére vonatkozó előterjesztést, az abban 

foglaltakkal egyetért és Somogyi Balázs polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervét – az 

előterjesztés alapján – az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 

 Hónapok 

Szabadságnapok száma I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

összes 
2016. 

évi 

előző 

évi 

61 39 22 2 5 10 4 2 2 10 4 10 2 5 5 

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2017. január 26. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Nem konkrétan a napirendhez tartozik, de tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a „Magyarország helyi 

önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2017. január 1-jei módosítása kihat a települési 

polgármester és a települési alpolgármester javadalmazására. Ezt a következő ülésen a költségvetéssel együtt 

tárgyalnánk. 

 

V. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Ötödik napirendi pont első lakáshoz jutók támogatásával kapcsolatos kérelmek elbírálása. Az előző évekhez 

képest jelentősen több, összesen kilenc perkátai pár nyújtotta be kérelmét az első lakáshoz jutók 

támogatására. Az elmúlt években önkormányzatunk egy konkrét összeget osztott szét a kérelmezők között. 

Általában nullától háromig terjedt a pályázó párok száma. Az elmúlt évben az önkormányzat eltért attól a 

gyakorlattól, hogy egy konkrét összeget osztott szét a kérelmezők között. Általában 140 000 Ft-ot osztott 

szét az önkormányzat a kérelmezők között. 2016-ban már páronként 80 000 Ft összeget biztosított az 

önkormányzat. Mivel jelentősen megnőtt a kérelmező párok száma, ezért javaslom a képviselő-testületnek, 

hogy jelentősen több összeget fordítson erre a célra. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy páronként 

80 000 Ft támogatást biztosítson. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, 

egyenként szavazásra teszem fel a kérelmeket. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Aki támogatja Szarka-Kovács Gábor és Vaskun Beáta 2431 Perkáta, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 112. szám 

alatti lakosok részére első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatása keretében 80 000 Ft ellátás 

megállapítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 

 

5/2017. (I. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Szarka-Kovács Gábor és Vaskun Beáta 

(2431 Perkáta, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 112.) részére 

 

első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatása keretében 80 000 Ft ellátást 

állapít meg. 

 

A támogatás megállapítása Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése alapján történt. A határozat „a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól” szóló 2004. évi CXL. 

törvény 72. § (4) bekezdése alapján indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatást nem 

tartalmaz. 
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Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2017. január 26. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Aki támogatja Bablinczki Attila és Bablinczkiné Széll Cintia Viktória 2431 Perkáta, Kisbács utca 4. szám 

alatti lakosok részére első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatása keretében 80 000 Ft ellátás 

megállapítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 

 

6/2017. (I. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Bablinczki Attila és Bablinczkiné Széll 

Cintia Viktória (2431 Perkáta, Kisbács utca 4.) részére 

 

első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatása keretében 80 000 Ft ellátást 

állapít meg. 

 

A támogatás megállapítása Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése alapján történt. A határozat „a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól” szóló 2004. évi CXL. 

törvény 72. § (4) bekezdése alapján indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatást nem 

tartalmaz. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2017. január 26. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Aki támogatja Nagy Attila és Kovács Melinda 2431 Perkáta, Bartók Béla utca 11. szám alatti lakosok részére 

első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatása keretében 80 000 Ft ellátás megállapítását, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 

 

7/2017. (I. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Nagy Attila és Kovács Melinda (2431 

Perkáta, Bartók Béla utca 11.) részére 

 

első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatása keretében 80 000 Ft ellátást 

állapít meg. 

 

A támogatás megállapítása Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése alapján történt. A határozat „a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól” szóló 2004. évi CXL. 

törvény 72. § (4) bekezdése alapján indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatást nem 

tartalmaz. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2017. január 26. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Aki támogatja Kancz Lajos és Orsós Mária 2431 Perkáta, Dr. Baráth Károly utca 53. szám alatti lakosok 

részére első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatása keretében 80 000 Ft ellátás megállapítását, 

kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 
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8/2017. (I. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Kancz Lajos és Orsós Mária (2431 

Perkáta, Dr. Baráth Károly utca 53.) részére 

 

első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatása keretében 80 000 Ft ellátást 

állapít meg. 

 

A támogatás megállapítása Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése alapján történt. A határozat „a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól” szóló 2004. évi CXL. 

törvény 72. § (4) bekezdése alapján indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatást nem 

tartalmaz. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2017. január 26. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Aki támogatja Rác János és Dányi Nikolett 2431 Perkáta, Táncsics Mihály utca 47. szám alatti lakosok 

részére első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatása keretében 80 000 Ft ellátás megállapítását, 

kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 

 

9/2017. (I. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Rác János és Dányi Nikolett (2431 

Perkáta, Táncsics Mihály utca 47.) részére 

 

első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatása keretében 80 000 Ft ellátást 

állapít meg. 

 

A támogatás megállapítása Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése alapján történt. A határozat „a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól” szóló 2004. évi CXL. 

törvény 72. § (4) bekezdése alapján indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatást nem 

tartalmaz. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2017. január 26. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Aki támogatja Pavlicsek György és Pavlicsekné Móker Tünde 2431 Perkáta, Sport utca 14. szám alatti 

lakosok részére első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatása keretében 80 000 Ft ellátás 

megállapítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 

 

10/2017. (I. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pavlicsek György és Pavlicsekné 

Móker Tünde (2431 Perkáta, Sport utca 14.) részére 

 

első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatása keretében 80 000 Ft ellátást 

állapít meg. 

 

A támogatás megállapítása Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése alapján történt. A határozat „a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól” szóló 2004. évi CXL. 

törvény 72. § (4) bekezdése alapján indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatást nem 

tartalmaz. 
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Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2017. január 26. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Aki támogatja Zarándok István és Horváth Cintia 2431 Perkáta, Arany János utca 3. szám alatti lakosok 

részére első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatása keretében 80 000 Ft ellátás megállapítását, 

kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 

 

11/2017. (I. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Zarándok István és Horváth Cintia 

(2431 Perkáta, Arany János utca 3.) részére 

 

első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatása keretében 80 000 Ft ellátást 

állapít meg. 

 

A támogatás megállapítása Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése alapján történt. A határozat „a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól” szóló 2004. évi CXL. 

törvény 72. § (4) bekezdése alapján indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatást nem 

tartalmaz. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2017. január 26. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Aki támogatja Horváth Tamás és Umführer Hajnalka 2431 Perkáta, Árpád utca 23. szám alatti lakosok 

részére első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatása keretében 80 000 Ft ellátás megállapítását, 

kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 

 

12/2017. (I. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Tamás és Umführer Hajnalka 

(2431 Perkáta, Árpád utca 23.) részére 

 

első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatása keretében 80 000 Ft ellátást 

állapít meg. 

 

A támogatás megállapítása Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése alapján történt. A határozat „a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól” szóló 2004. évi CXL. 

törvény 72. § (4) bekezdése alapján indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatást nem 

tartalmaz. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2017. január 26. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Aki támogatja Vacsi Károly és Horváth Andrea 2431 Perkáta, Rákóczi Ferenc utca 12. szám alatti lakosok 

részére első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatása keretében 80 000 Ft ellátás megállapítását, 

kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 
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13/2017. (I. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Vacsi Károly és Horváth Andrea (2431 

Perkáta, Rákóczi Ferenc utca 12.) részére 

 

első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatása keretében 80 000 Ft ellátást 

állapít meg. 

 

A támogatás megállapítása Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése alapján történt. A határozat „a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól” szóló 2004. évi CXL. 

törvény 72. § (4) bekezdése alapján indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatást nem 

tartalmaz. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2017. január 26. 

 

VI. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Hatodik napirendi pont a Perkáta külterület 0220 hrsz-ú ingatlan telekalakításával kapcsolatos döntéshozatal. 

Az önkormányzat az ingatlannal kapcsolatban a tavalyi évben már hozott döntést. A 0220 hrsz-ú ingatlan a 

bárányjárási útnak a település központjától nézve a túlsó vége. A volt bárányjárási telepet megvásároló 

vállalkozás szeretne ebből az útból egy részt megvásárolni vagyonvédelmi okok miatt. Az önkormányzat 

döntése arról szól, hogy a 0220 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan elkészített változási vázrajz szerinti 

megosztásához hozzájárulunk. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

A bejegyzést követően ismét a képviselő-testület elé fog kerülni az értékesítéssel kapcsolatos döntés. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom, hogy a képviselő-testület járuljon hozzá a Perkáta külterület 

0220 hrsz-ú, kivett saját használatú út művelési ágú ingatlan megosztásához. 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: 

 

14/2017. (I. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

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

külterület 0220 hrsz-ú, kivett saját használatú út művelési ágú ingatlannak a Fejér Megyei 

Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya által záradékolt 1326/2016 

számú változási vázrajz szerinti megosztásához hozzájárul. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a telekalakítással kapcsolatos intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2017. január 26. 

 

VII. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Hetedik napirendi pont tájékoztatás a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről. Az Mötv. 

rendelkezése szerint a megválasztott önkormányzati képviselőnek minden év január 1-től számított 30 napon 

belül eleget kell tennie vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének. A Pénzügyi Bizottság feladatai közé 

tartozik a vagyonnyilatkozatok vizsgálata, kezelése, ellenőrzése a polgármester és az önkormányzati 

képviselők vonatkozásában. Átadom a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének. 

 

Kovács Ferenc képviselő 

Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy minden képviselő határidőben eleget tett vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettségének. A vagyonnyilatkozatok átvételéről szóló igazolást átadtam részükre. 
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Somogyi Balázs polgármester 

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

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről szóló 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: 

 

15/2017. (I. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a beszámolót arra 

vonatkozóan, hogy minden képviselő-testületi tag határidőben eleget tett 2017. évi 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2017. január 26. 

 

VIII. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Nyolcadik napirendi pont, tájékoztató Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2016. évi pályázati 

tevékenységéről. A tájékoztatót az önkormányzat pályázatírója, Vízi Melinda készítette el. Az első pontban a 

fenntartási kötelezettséggel érintett pályázatok vannak felsorolva. A legrégebben megvalósult pályázat az 

orvosi rendelő felújítása volt. Fontos feladat volt a kastély projekt elszámolása, a projektzárás koordinálása. 

A kastély projekt kapcsán megkezdődött a fenntartási időszak. A kastély C oldalszárnya tetőszerkezetének 

felújítása két NKA pályázat által valósult meg. A Településfejlesztési Operatív Program pályázati 

lehetőségeinek elemzését is elvégezte a projektiroda. Ennek eredményeként három pályázat is benyújtásra 

került, amelyek az ötödik pontban szerepelnek, az orvosi rendelő bővítése, az óvoda bővítése és fényjáték 

kialakítása a kastélyban. A három pályázat összege hozzávetőlegesen 350 millió Ft. Bízunk abban, hogy 

mindhárom pályázat sikerrel jár. Az EFOP-332 pályázat uniós pályázat, amelyet az ÁMK nyújtott be 

hagyományaink újratöltve címmel. Hasonló jellegű EFOP pályázatok előkészítése is zajlik. Kérem a 

képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. 

 

 

Bogó Anikó képviselő 

A tájékoztatóban látszik az előző éves munka, illetve a 2008-tól folyatott munkának az eredménye. Három 

pályázatról szeretnék említést tenni, amelyeken most dolgozunk Vízi Melindával. Az egyik egy élethosszig 

tartó felzárkóztató pályázat, amelyet előkészítünk. Két infrastruktúra fejlesztési pályázat előkészítése is 

folyamatban van, az egyik egy könyvtári infrastruktúra fejlesztési pályázat, aminek a beadása, illetve a 

terveztetése az egyik TOP-os pályázat eredményétől is függ, tehát erre még várnunk kell. A másik a 

közművelődéshez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztési pályázat, amelynek keretében a faluházat szeretnénk 

felújítani, egy alkotóházat szeretnénk létrehozni. 

 

Szilasy László képviselő 

A felsorolt tizenöt pályázatból tizenhárom az oktatási intézményünket érintette. Ebben a felsorolásban nincs 

benne az, amit az intézmény adott be, ez csak azokat a pályázatokat tartalmazza, amelyeket az 

önkormányzaton keresztül sikerült beadni. Ahogy én számoltam, csak az iskolára 550 millió Ft-ot nyertünk. 

Most is azt tudom mondani, hogy köszönöm mindenkinek a segítségét, hogy az oktatást, a nevelést, a 

kultúrát tudtuk támogatni az elmúlt években. A felsorolásból öt pályázatnál már a zárás megvalósult 

sikeresen. 

 

 Somogyi Balázs polgármester 

Az önkormányzat által benyújtott pályázatokról szól a tájékoztató, de számos pályázat van, amit más 

intézmény nyújtott be.  

2007. január 23-án döntött úgy a képviselő-testület, hogy létrehozza a projektirodát. Kezdetben nem voltak 

eredményei a projektirodának, de Vízi Melinda megérkezésével 2008-tól már eredményesen működik. 

 

Szilasy László képviselő 

Az iskolára vonatkozóan mondtam 550 millió Ft-ot. Az önrész az általában 30 % volt. Csak az iskolai 

pályázatokra az önkormányzatnak 150 millió Ft-ot kellett biztosítania, úgy, hogy közben a napi működést is 
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kellett biztosítania a költségvetés szempontjából. Emlékszem, hogy tíz évvel ezelőtt volt egy kérdésem az 

akkori projektíró felé, hogy mikor nyerjük meg az első ötmillió forintot.  

 

Somogyi Balázs polgármester 

Amennyiben nincs több hozzászólás, a képviselő-testület tudomásul vette a tájékoztatóban foglaltakat. 

 

IX. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Kilencedik napirendi pont a külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére vonatkozó, VP6-7.2.1-

7.4.1.2-16 számú pályázat benyújtásával kapcsolatos döntéshozatal. A pályázat benyújtásával akár 100 millió 

Ft-ra is tudna pályázni önkormányzatunk, csak külterületi utak fejlesztéséhez kapcsolódóan. Gépvásárlásra 

10 millió Ft-ot lehet nyerni. Egy minisztériumi rendelet határozza meg, hogy melyik település milyen 

önrésszel tud pályázni. Településünknek a legmagasabb pályázati önrészt kell fizetnie, ami 25 %. Ezért 

javaslom a képviselő-testületnek, hogy külterületi utak fejlesztésére ne pályázzunk, mert az 

önkormányzatnak nincs 33 millió Ft önrésze erre a célra mindaddig, amíg a település belterületén vannak 

olyan utak, amelyek nem pormentes utak. Vágyálom, hogy a külterületi utakra tudjunk forrást biztosítani. 

Erő és munkagépekre tudunk forrást biztosítani. Kommunális munkagépet tudnánk beszerezni a pályázat 

keretében. A pályázathoz szükséges az, hogy a munkagép ne önállóan kerüljön beszerzésre, hanem 

minimálisan fűvágó kasza, hó toláshoz vagy síkosság mentesítéséhez szükséges adapterekkel legyen ellátva. 

A gép a Szabadság tér 1. szám alatti ingatlanon kerülne elhelyezésre. Jelenleg az árajánlatok beszerzése 

folyamatban van. A határozati javaslat arról szól, hogy indulni kívánunk a pályázaton és az önkormányzat 

biztosítja a 25 %-os önrészt. 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: 

 

16/2017. (I. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vidéki térségek 

kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére irányuló VP6-7.2.1-

7.4.1.2-16 kódszámú kiírás alapján pályázatot kíván benyújtani „Külterületi helyi közutak 

fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges 

erő- és munkagépek beszerzése, 2. célterületre” vonatkozóan. Az önkormányzat vállalja, hogy a 

projekt megvalósításához szükséges 25 %-os önrészt biztosítja a 2017. évi költségvetésében és a 

beszerzett munkagépet a 2431 Perkáta, Szabadság tér 1. /hrsz: 584/ szám alatti ingatlanon 

tárolja. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2017. január 26. 

 

X. NAPIRENDI PONT  

 

Somogyi Balázs polgármester 

Tízedik napirendi pont a bejelentések. Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy a következő ülés 

időpontja egy héttel később lesz, 2017. február 9-én. 

Az iskola üzemeltetése már nem az önkormányzat hatáskörébe tartozik. Az iskola épületének 

üzemeltetéséből megtakarított összeg egy részét az iskolával kapcsolatos tevékenységek finanszírozására 

szeretnénk fordítani. Lenne egy pályázat, amelynek keretében egy sportteret szeretnénk megvalósítani, ez a 

műfüves footsal pálya. Előkészítés alatt van egy nyelvi labor kialakítása is, amelynek megvalósításához az 

önkormányzat is szeretne hozzájárulni. 

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

ülést bezárom. 

 

 

Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester a testületi ülést 17:55 perckor 

bezárta. 
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Somogyi Balázs              Dr. Lakos László 

    polgármester                                       jegyző 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

 

              Molnár József                             Vátkainé Boda Ildikó 
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