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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: A 2017. április 20-án 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről 

 

Ülés helye: Győry-kastély szalonterme 

 

Jelen vannak:  

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

László, Molnár József, Szabó Tamás 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 Vátkainé Boda Ildikó és Molnár József 

képviselő-testületi tagokat, amennyiben a képviselő-testületnek nincs ellenvetése. A meghívó 

tizenhét napirendi ponttal került kiküldésre. Az első napirendi pontot tudjuk tárgyalni, viszont 

Suszter Tamás a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság kapitánya jelezte, hogy egy rendezvény miatt 

nem biztos, hogy ide fog érni az öt órai kezdésre. Azt kérte, ha megérkezik, akkor a soron 

következő napirendben tárgyaljuk a beszámolójukat. A második napirendi ponttal kapcsolatban 

Orosz Csaba Alezredes Úr a mai napon jelezte, hogy a képviselő-testület ülésén nem tud 

megjelenni. Javaslom, hogy a harmadik napirendi pontban szereplő, a Perkátai Szociális Központ 

2016. évben végzett munkájáról szóló beszámolót vegye le napirendjéről a képviselő-testület. Az 

intézmény vezetőjének a mai napon el kellett utaznia, ezért kérem a beszámoló levételét a 

napirendről. Az első napirendi pontot elsőnek fogadjuk el, de időben nem elsőként lesz tárgyalva, 

hanem akkor, amikor kapitány úr megérkezik. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy egyéb 

napirendi pont felvételére vagy napirend módosításra van-e javaslat?  

 

Molnár József képviselő 

A temető nyitvatartási rendjével kapcsolatban szeretnék javaslattal élni. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

A bejelentések napirendi pontban képviselő úr megteheti javaslatát. Javaslom, hogy a képviselő-

testület vegye le napirendjéről a Perkátai Szociális Központ 2016. évben végzett munkájáról szóló 

beszámoló megtárgyalását. 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: 

 

37/2017. (IV. 20.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

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

napirendről a Perkátai Szociális Központ 2016. évben végzett munkájáról szóló 

beszámoló tárgyalását. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2017. április 20. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Javaslom elfogadásra a módosított napirendet. 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: 

 

38/2017. (IV. 20.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. április 20-i képviselő-

testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el. 

 

1. Beszámoló Perkáta Nagyközség közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság 

érdekében 2016-ban tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 

2. Beszámoló a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi 

tűzvédelmi tevékenységéről 

3. Polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről 

4. Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének megállapításáról 

szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítása 

5. Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról 

szóló rendelettervezet megtárgyalása 

6. Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzéséről szóló éves 

ellenőrzési jelentés elfogadása 

7. Beszámoló a Perkátai Polgármesteri Hivatal 2016. évben végzett munkájáról 

8. Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló megtárgyalása 

9. Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetésével kapcsolatos 

döntéshozatal 

10. A terhesellátás-szakorvosi feladat elvégzésére vonatkozó megállapodás 

módosítása 

11. A gyermek-szakorvosi feladat elvégzésére vonatkozó megállapodás módosítása 

12. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves 

költségelszámolással kapcsolatos döntéshozatal 

13. Az óvodai körzethatárok kijelölésével kapcsolatos döntéshozatal 

14. Kátyúzási munkák elvégzésével kapcsolatos döntéshozatal 

15. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó 

pályázat benyújtásával kapcsolatos döntéshozatal  

16. Bejelentések 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2017. április 20. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a negyedik, ötödik, hatodik, tízedik, tizenegyedik, tizenkettedik, 

tizennegyedik és a tizenötödik napirendi pontot. Átadom a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének, 

hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a bizottság döntéséről. 

 

Kovács Ferenc képviselő 

Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek az előterjesztéseket. 

 

II. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Második napirendi pont beszámoló a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi 

tűzvédelmi tevékenységéről. A beszámoló tartalmazza a humán szakterületre, a műszaki 

szakterületre, a tűzoltási, műszaki mentési szakterületre vonatkozó tájékoztatást. Számos tűzeset 

volt az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó rendeletünk be nem tartása miatt. A lakosságnak 

ősszel és tavasszal van lehetősége az avar és kerti hulladék égetésére. Március, április, május, 
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október és november hónapokban péntekenként reggel nyolc órától este nyolc óráig, szombatonként 

reggel nyolc órától tizenkettő óráig lehet avart égetni. A tűzoltóságnak több olyan kivonulása volt, 

ami abból adódott, hogy nem a rendeletben meghatározott időpontban volt az égetés. Lehetősége 

van a képviselő-testületnek olyan rendelet megalkotására, ami a közösségi együttélés alapvető 

szabályainak megsértésére vonatkozó szankciókat tartalmazza. A mai napon a Perkátai Szociális 

Központnál leszakadt egy ág, ami az utcai hálózatról a szociális intézménybe menő vezetéket 

lehúzta, és emiatt riasztottuk a tűzoltóságot. A képviselő-testület ülésének megkezdése előtt már 

befejezték a tűzoltóság munkatársai a munkát. Kérem a képviselő-testület tagjainak a 

hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről 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: 

 

39/2017. (IV. 20.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Dunaújvárosi 

Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló 

beszámolót. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2017. április 20. 

 

I. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Első napirendi pont beszámoló Perkáta Nagyközség közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság 

érdekében 2016-ban tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. Köszöntöm Suszter 

Tamás rendőrkapitány urat, Horváth István Tibort az Adonyi Rendőrőrs parancsnok helyettesét, 

Cséza László és Boda Tamás körzeti megbízottakat. Átadom a szót Suszter Tamás kapitány úrnak, 

amennyiben a beszámolót ki kívánja egészíteni. 

 

Suszter Tamás a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság kapitánya 

Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt képviselő-testület, tisztelt meghívott vendégek. Tavalyról maradt 

egy ígéretem, hogy az iskolába eljutok, sajnos nem jutottam el, de ígérem, hogy soron kívül időt 

fogok rá szakítani. Azzal tudom kiegészíteni a beszámolót, hogy a kapitányság egész területén a 

regisztrált bűncselekmények száma jelentős mértékben csökkent, ugyanez elmondható az egyéb 

tulajdon elleni szabálysértésekről is. Mindemellett a felderítések a kapitányság egész területén 

jelentős mértékben javultak. Szeretném megköszönni az önkormányzat tavalyi évben nyújtott 

támogatását, gondolok itt a körzeti megbízotti iroda felújítására. Köszönöm a polgárőrség, a civil 

szervezetek támogatását, segítségét, a két körzeti megbízott munkáját.  

 

Somogyi Balázs polgármester 

A mai napon konzultáltunk parancsnok helyettes úrral. Egy kérdést tettem fel számára, ami a 

beszámoló mellékletében furcsa adat volt számomra. Az Adonyi rendőrőrs területén belül a perkátai 

esetszám magasnak tűnt, ez a lakásbetörések 2016-os adata volt. Látjuk az esetszámokat, nagyjából 

a mi eseteink a populációt tekintve az Adonyi rendőrőrshöz tartozó települések esetében arányosak. 

Az Adonyi rendőrőrsön a lakásbetörések száma 21, ennek több mint fele Perkátán történt. Nyilván a 

populáció aránya ezt nem indokolja. Ez egy kiugró adat a többi adathoz képest. 

 

Suszter Tamás a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság kapitánya 

Vannak olyan nyomozások, amelyek nem zárultak le 2015-ben, hanem ezek átcsúsztak 2016-ra. Az 

idei évben már nem kiugró a perkátai adat. Vannak még kecsegtető ügyeink, de erről még nem 

szeretnék beszélni, remélem, hogy egy sajtótájékoztató keretében még idén a nyilvánosságra tudjuk 

hozni. 
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Somogyi Balázs polgármester 

Tudjuk, hogy aránylag nehéz helyzetben van az Adonyi rendőrőrs járművek területén. Ebben tud-e 

kapitány úr biztató szavakat mondani? Tudom, hogy néhány önkormányzattal vannak tárgyalások. 

Itt nem a kiemelkedő anyagi helyzetű Rácalmásra gondolok, aki tudott egy gépjárművet venni, amit 

sokszor itt Perkátán is lehet látni. Minket elsősorban a körzeti megbízottaink alatt futó járművek 

érdekelnek. Tudom, hogy kapitány úrnak van erre javaslata, elképzelése. 

 

Suszter Tamás a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság kapitánya 

A migrációs helyzet miatt nem csak kollégákat, hanem járműveket is rendelkezésre kell állítani. A 

rendőrkapitányságnak vannak olyan járművei, amelyek külföldön is teljesítenek szolgálatot. Nem 

két hetente küldünk kontingenst a határszakaszokra, hanem hetente. Pusztaszabolcs is hozzájárult a 

gépjárművek javításához, karbantartásához. Tudom, hogy Rácalmás egy példa, de kisebb 

támogatásnak is szoktunk örülni.  

 

Somogyi Balázs polgármester 

Van-e olyan javaslata kapitány úrnak, ami az önök számára a legkedvezőbb, és jogszerű megoldás? 

Tudom, hogy Pusztaszabolcs hozzájárult a gépjárművek karbantartásához. Ha kapitány úr 

választhatna a megoldások közül, akkor mit kérne leginkább tőlünk?  

 

Suszter Tamás a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság kapitánya 

Nehéz kérdés. A legjobb megoldás az, amit Rácalmás csinált, egy autó egy településen és azt az 

autót nem visszük el onnan. Azon múlik, hogy milyen keretösszeget tud erre fordítani az adott 

önkormányzat. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Tegyük fel, hogy nincs akkora keretösszegünk, amelyből Dustert vásárolnánk. Az érdekelne, hogy 

ha az önkormányzat venne egy autót, annak a kezelésére, használatára milyen feltételek vannak? 

Használt autónál milyen elvárások vannak? Rendőrautónak kell kinéznie vagy civil autónak? 

 

Suszter Tamás a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság kapitánya 

Van egy központi elvárás a rendőrségtől. Van egy bizonyos kor, kilométer, ami fölött már nem 

használhatunk gépkocsit. Rácalmás vett egy autót, amit felajánlott a rendőrségnek. A rendőrség a 

járművet tulajdonosként átvette ajándékozás címén. Onnantól kezdve minden költség a rendőrséget 

terheli, az üzemeltetés, a kék lámpával történő ellátás, a szervizköltség. Van egy másik eset, amikor 

az önkormányzat egy idősebb autót vesz, és azt nem adja át a rendőrség tulajdonába, hanem a 

rendőrség az üzemeltető és megmarad az önkormányzat tulajdonába. Három évesnél idősebb autót 

nem vehet igénybe a rendőrség.  

 

Somogyi Balázs polgármester 

Volt olyan eset, hogy több település vásárolt egy autót? Mintha azt hallottam volna, hogy 

Mezőfalva környékén volt ilyen. 

 

Suszter Tamás a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság kapitánya 

Ott van erre szándék. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Tehát akkor csak a szándék van meg rá. 

 

Suszter Tamás a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság kapitánya 
Van két-három település, amely vesz egy-egy autót. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Milyen autót vesznek ott? 
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Suszter Tamás a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság kapitánya 

Ott Dacia Dustert. Valaki azt mondja nem az az igazi, hanem a Suzuki Vitara. A Suzuki Vitara az 

már kipróbált autó.  

 

Horváth István Tibor az Adonyi rendőrőrs parancsnok helyettese 

Rácalmáson, Iváncsán és Adonyban is Suzuki Vitara van a polgárőrségnek. Megfontolandó az, 

hogy egy Opel Astrával nem lehet mindenhol közlekedni, mint például a szőlőhegyen. A 

terepviszonyokat is figyelembe kell venni. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Köszönöm kapitány úrnak, parancsnok helyettes úrnak, a körzeti megbízottaknak a munkájukat. 

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

elfogadásra Perkáta Nagyközség közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2016-ban 

tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 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: 

 

40/2017. (IV. 20.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Perkáta Nagyközség 

közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2016-ban tett intézkedésekről 

és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót. A beszámoló a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2017. április 20. 

 

III. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Harmadik napirendi pont polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről.  

2017. február 16-án Perkáta civil közösségeinek szóló önkormányzati támogatásokra és pályázati 

lehetőségekre vonatkozó tájékoztató került megtartásra a Kastélyban. 

2017. február 17-én polgári szertartású temetéssel helyezték örök nyugalomra az egy héttel 

korábban elhunyt Síklaki Bélát a perkátai temetőben. 

2017. február 17-18-án elektronikai hulladékgyűjtés valósult meg Perkátán. A feleslegesnek ítélt 

elektronikai eszközöket a Polgármesteri Hivatal udvarán lehetett a Dészolg Kft. konténerébe tenni. 

2017. február 18-án az óvodai szülői szervezet rendezett jótékonysági bált a Faluházban, amelynek 

bevételét óvodai célokra ajánlották fel, többek között az idő közben már be is szerzett játékokra. 

A tavalyi évi pályázat és közel háromnegyed éves előkészítő munka eredményeként 2017. február 

22-én megalakult a Dunaújváros Járási Foglalkoztatási Paktum, amely a járás foglalkoztatási 

kérdéseiben fog programokat szervezni 2020-ig. A 42 alapító szervezet között Perkáta Nagyközség 

Önkormányzata is szerepel a térség jelentős foglalkoztatói, oktatási intézményei és önkormányzatai 

mellett. Az alakuló ülésen az ügyrend elfogadása mellett kiválasztásra került a paktum Irányító 

Csoportja is, illetve elfogadásra került a Dunaújvárosi Egyetem kutatói által elkészített járási 

foglalkoztatási stratégia is. 

2017. február 23-án a székesfehérvári Gárdonyi Géza Művelődési Házba megnyílt a 42. Állomás 

Kulturális Egyesület Azok a boldog békeidők című kiállítása, amely Dr. Baráth Károly és Rajcsányi 

László anyagából került összeállításra. A kiállítást az egyházmegyei múzeum igazgatója, Smohay 

András nyitotta meg. 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata saját vállalkozása a Győry kastély főépületét üzemeltető 

Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft. Győry kastélyról és kiállításáról szóló anyaga 2017. március 

2-5-ig megtalálható volt az idei Utazás Kiállításon, Budapesten. Az anyagunk a Gárdony és Térsége 
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Turisztikai Egyesület, mint helyi TDM szervezetnél került kiállításra, amely egyesületnek 2015 óta, 

a kastély főépületének felújítása óta tagjai vagyunk. 

2017. március 3-án a Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft. szervezésében került megrendezésre 

Obrusánszky Borbála történész előadása A hunok Kínában címmel. 

2017. március 8-án, Nőnap alkalmából közel 90 női kollégát köszöntöttünk az önkormányzatnál és 

intézményeinknél, az iskolában, az óvodában, a Polgármesteri Hivatalban, a szociális 

intézményben, az Egészségházban, az ÁMK-ban, illetve a Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft-

ben. 

Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendeletünk alapján a tavaszi és 

az őszi hónapokban (márciustól májusig, októberben és novemberben) péntekenként 8 és 20 óra 

között és szombatonként 8 és 12 óra között van lehetőség a kerti hulladék és avar égetésére. 

Márciusban több tűzeset is történt a szabályok be nem tartása miatt. 

2017. március 14-én az 1848-1849-es forradalomra és szabadságharcra emlékeztünk. Az iskolai 

ünnepség után délután a Faluházban került megtartásra az önkormányzati ünnepség az iskolai 

műsor ismétlésével, majd a Kossuth-szobornál koszorúztak az intézmények és civil szervezetek. 

2017. március 17-én dr. Somkövi Ágnes homeopata orvos előadását hallgathatták meg az 

érdeklődők a kastélyban. 

2017. március 18-a és 25-e között az I. Perkátai és Regionális Pálinkaverseny került megrendezésre. 

A több mint 150 minta szakmai értékelése 18-án történt meg, majd 25-én a társadalmi zsűrizés és az 

eredményhirdetés zajlott le a főszervező Pavlicsek Csaba jóvoltából. 

A legrégebbi környezetvédelmi akció Perkátán a helyi Pénzügyőr Vadásztársaság Egyesület 

szokásos tavaszi szemétgyűjtési akciója, amely idén 2017. március 25-én, szombaton délelőtt 

valósult meg. Önkormányzatunk az akciót idén több elemmel is támogatta. Minden évben azzal, 

hogy az összegyűjtött szemét elhelyezési díjának kifizetését vállaljuk. Idén azzal is kapcsolódtunk a 

vadászok szemétszedési évtizedes programjához, hogy a Faluüzemeltetés és a Perkátai Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat munkatársai március 24-én, a Perkáta-Adony úton a perkátai 

körforgalomtól a szeméttelep bejárójáig végeztek szemétszedést az út mentén. 

2017. március 27-én, hétfőn került sor a Hungrana Keményítő- és Izocukorgyártó és Forgalmazó 

Kft. biomassza erőmű alapkövének letételére, amelyen a társaság meghívásának jóvoltából volt 

alkalmam képviselni önkormányzatunkat. A 10 órakor kezdődött rendezvény résztvevőit dr. 

Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter köszöntötte, majd a minikonferencián Reng Zoltán, a 

Hungrana Kft. vezérigazgatója A Hungrana szerepe a hazai mezőgazdaságban és vidékfejlesztésben 

címmel tartott előadást. Őt követte Gyuricza Csaba, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ 

főigazgatójának a Megújuló energia kutatások jelene és jövője az agráriumban című és Kulik 

Zoltán, a Vitafort Zrt. vezérigazgatójának az Alternatív fehérjehordozók szerepe a GMO mentes 

takarmányozásban című előadása. A minikonferencia után a létesítendő erőmű helyszínén miniszter 

Úr, vezérigazgató és főigazgató Urak által került elhelyezésre az alapkő. A Hungrana Kft-vel az 

elmúlt időszakban egyre erősebb önkormányzatunk kapcsolata, amely a vállalat társadalmi 

felelősségvállalási irányaival is párhuzamos. 2015 végén a Hungrana Kft. 4 millió forinttal 

támogatta a Kastély főépületének felújítását, a Perkátai SE most beinduló utánpótlás programjának 

TAO pályázatához is hozzájárult a cég 1 millió forinttal, illetve már támogatta 25 millió forinttal (a 

tavalyi évi feltöltés terhére) a vállalat szintén TAO forrásból az önkormányzat által megvalósítandó 

műfüves futsalpálya létrehozását. Gratulálunk a számos perkátai munkavállalót foglalkoztató 

vállalat újabb fejlesztéséhez! 

2017. március 31-én a „Közös ügyünk a kisgyermekkori nevelés támogatása” című konferenciára 

várták Perkátán a kisgyermek gondozásban és nevelésben részt vevő szakembereket, a helyi 

önkormányzat képviselőit, valamint a Védőnői szolgálat és a szülői munkaközösség tagjait. A 

rendezvénynek a Kínai-Magyar Kulturális Turisztikai Központ adott otthont. A megnyitón 

Kundakker Ferencné, a konferencia szervezője köszöntötte a vendégeket és vázolta a nap 

programját. A hagyományok ápolásának fontosságát hangsúlyozva néptánc előadással léptek fel a 

perkátai népművészeti foglalkozás diákjai. Somogyi Balázs, Perkáta polgármestere üdvözölte a 

program meghívottjait és elmondta, hogy az önkormányzat számára kiemelt jelentőséggel bír – 

mind szakmai, mind infrastrukturális szempontból – a kisgyermekkori nevelés megfelelő 

biztosítása. Őt követte Bogó Anikó, a Perkátai Általános Művelődési Központ igazgatója, aki az 

óvoda bővítés, bölcsőde létrehozás érdekében tett szakmai lépéseket ismertette, hangsúlyozva, az 
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önkormányzat feladata és felelőssége, hogy a jogszabályi kötelezettségeknek eleget tegyen, és a 

településen élő emberek igényeit kielégítse, valamint a kisgyermekkori nevelés magasabb 

színvonalú hátterét biztosítsa. Palkovics Józsefné a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. 

területi koordinátora tartott előadást, ahol a képzési lehetőségek mellett vázolta azt a szakmai 

előkészítő munkát, amely a bölcsődei gondozás szélesebb körű, hatékonyabb ellátását 

szorgalmazná. A programon Bogóné Plasek Krisztina, az egyik perkátai védőnő a sokrétű 

tevékenységüket mutatta be, külön választva a 0-3 éves korú gyermekekre való odafigyelést, illetve 

az óvoda pedagógusokkal való együttműködést. A tanácskozás második részében Dobráné Szabó 

Márta, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros (BID) igazgatója és Kecskeméti Péterné, a BID 

Napraforgó Bölcsőde igazgatója tartottak előadást, melyben a bölcsődei gondozás jelentőségét, 

mindennapjai mutatták be. A Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde bemutatkozását hallhattuk 

Pálinkás Tiborné igazgatótól, majd a cecei óvoda vezetője Mészáros Istvánné Éva, az új bölcsődei 

csoport kialakításának előkészítését vázolta. Hegelsberger Ferencné a Magyar Óvodapedagógiai 

Egyesület elnökségének tagja tájékoztatójában elismerte az óvodapedagógusok munkáját, és reagált 

azokra a változásokra, fejlesztésekre, amelyek napjainkban az óvodai életet, az óvodapedagógusok 

munkáját meghatározzák. A konferencia zárásaként Cseréné Marczal Zsuzsanna a perkátai 

Szivárvány Óvoda helyettes vezetője az intézmény bemutatása mellett, a pedagógusok szakmai 

fejlődését és a pályázati eredményeket ismertette. 

2017. április 11-én két rendezvény zajlott egymást követően a Kastélyban. 16 órától nyílt meg a 42. 

Állomás Kulturális Egyesület Azok a boldog békeidők című kiállítása, amely már februárban 

Székesfehérvárott is kiállításra került. A Dr. Baráth Károly és Rajcsányi László által rendezett 

kiállítást Perkátán Bogó Anikó ÁMK igazgatóval nyitottuk meg. 17 órától pedig a Költészet napi 

rendezvény valósult meg a Perkátai ÁMK szervezésében. 

2017. április 12-én Mezőfalván önkormányzati vezetők meghívásával kibővített elnökségi és 

felügyelő bizottsági ülést tartott az önkormányzatunk tagságával bíró Mezőföldi Híd Térségfejlesztő 

Egyesület, amely munkaszervezet-vezető váltásról is döntött. Az új munkaszervezet-vezető Tatár 

Szilvia lett 2017. április 13-ától. Az egyesület kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, melyet a 

bejelentések napirendi pontban fogjuk tárgyalni. Az egyesület részére az elmúlt években 

visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatást nyújtottunk. Nyertes pályázattal rendelkezik az 

egyesület, körülbelül 700 millió Ft-os támogatást kapott, amelyből pályázatokat tud kiírni. A 

munkaszervezethez kapcsolódó elszámolható költségek utófinanszírozottak. Ezzel küzdött mindig 

az egyesület, hogy hogyan tudja ezt a feladatot előfinanszírozni. Ezért az egyesület a tagjaihoz 

fordult vissza nem térítendő támogatás igénylésére. A határozati javaslatunk más önkormányzathoz 

hasonlóan 250 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásról szól. 

A következő időszak eseményei. 2017. április 20-án és 21-én zajlik az óvodai és iskolai beíratás.  

2017. április 29-én kerül megrendezésre a Testvértelepülések Napja és a Magyar Sport Napja a 

Perkáta ÁMK, a Perkátai Kínai Központ Nkft. és a Perkátai SE szervezésében 

2017. május 2-6-ig a Születés Hete kerül megtartásra. 

Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. 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: 

 

41/2017. (IV. 20.) 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. április 20. 
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IV. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Negyedik napirendi pont Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének 

megállapításáról szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítása. A 2016. évi 

költségvetés módosításának okai az előterjesztésben olvashatóak. Kérdezem Jegyző Urat, hogy 

kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést? 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Annyiban szeretném kiegészíteni, hogy az önkormányzatnak jogszabályi kötelezettsége is az, hogy 

a költségvetését negyedévente felülvizsgálja az első negyedév kivételével és szükségszerűen 

módosítsa azt. Akkor is ezt kell tennie, ha nem történt benne változtatás. A Fejér Megyei 

Kormányhivatal állásfoglalása szerint jogszabályi kötelezettség a költségvetés negyedévenként 

történő felülvizsgálata és módosítása. A képviselő-testület a negyedik negyedévben még nem 

módosította, nem vizsgálta felül a költségvetését, ezért ezt most megtenni. De volt néhány olyan, az 

előterjesztésben felsorolt előirányzat, amelyek a 100 %-ot túllépték. Tehát akkor is szükséges lenne 

a módosítása, ha ezt jogszabály nem írná elő. 

 

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

Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2016. (II. 

12.) önkormányzati rendelet 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 rendeletet alkotja: 

 

3/2017. (IV. 21.) önkormányzati rendelet 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Perkáta Nagyközség 

Önkormányzata 2016. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2016. (II. 12.) 

önkormányzati rendelet módosítását. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

V. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Ötödik napirendi pont Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló rendelettervezet megtárgyalása.  

 

Dr. Lakos László jegyző 

A tavalyi év is egy feszített év volt. Nehéz volt egyensúlyban tartani a költségvetést anélkül, hogy 

hosszú lejáratú hitelt kelljen felvennünk. Biztos mindenki emlékszik arra, hogy tavaly amikor 

elfogadtuk a költségvetést, akkor több mint 50 millió Ft-os rendkívüli önkormányzati támogatás lett 

betervezve, amiből 907 206 Ft-ot kapott önkormányzatunk. Ez hiányt eredményezett a 

költségvetésben. Ennek ellenére még az áthidaló, rövid lejáratú hitelt is sikerült visszafizetnie 

önkormányzatunknak, amelyet pályázatok előfinanszírozására vettünk fel. A zárszámadási rendelet 

előterjesztési anyaga és a Polgármesteri Hivatal beszámolója között módszertani különbségek 

vannak bizonyos tételek esetében. A könyvelési tételeket pénzforgalmi szemléletben könyvelik, az 

adóbevételek azonban mindig az adott évre vonatkoznak, de nem biztos, hogy ugyanabban az évben 

folynak be. Ebből adódnak az eltérések a két anyagban. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

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

Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletet. 

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: 

 

4/2017. (IV. 21.) önkormányzati rendelet 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Perkáta Nagyközség 

Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet. A rendelet a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

VI. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Hatodik napirendi pont Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzéséről szóló 

éves ellenőrzési jelentés elfogadása. A jelentésben számos olyan területtel foglalkozott az ellenőr, 

amelyekkel az elmúlt években is. Sok esetben sikerült előre lépnünk, viszont vannak olyan 

területek, amelyekben még nem sikerült a belső ellenőr által meghatározott feltételeket 

teljesítenünk. Az önkormányzat és intézményei közötti megállapodások előkészítése folyamatban 

van. A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal a megállapodás megkötése megtörtént, 

viszont más intézményekkel még nem. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Olyan még nem volt és nem is lesz soha, hogy ha egy belső ellenőr egy területet ellenőriz, hibát 

nem talál. Annak örülök, hogy a belső ellenőr is azon a véleményen van, hogy ezek azért nem 

komoly problémák, nem olyan jellegű hiányosságok, amelyek a gazdálkodás szabálytalanságát 

mutatnák, hanem adminisztrációs hibák. A megállapodás tervezetek május folyamán az ő 

segítségével fognak elkészülni. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

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

Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzéséről szóló éves ellenőrzési jelentést. 

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: 

 

42/2017. (IV. 20.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Perkáta Nagyközség 

Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzéséről szóló éves ellenőrzési jelentést. A 

jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2017. április 20. 

 

VII. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Hetedik napirendi pont beszámoló a Perkátai Polgármesteri Hivatal 2016. évben végzett 

munkájáról. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiemelt feladatait az év elején fogadja el. A beszámoló 

a kiemelt feladatokon keresztül mutatja be a hivatal tevékenységét. A számok pontosan és precízen 

tükrözik az elvégzett munka mennyiségét. Nem tudom, hogy örömteli-e vagy sem, szerintem az, 

hogy szociális területen a rendkívüli települési támogatás kérelmek száma csökkent. Két okra 

vezethető vissza véleményem szerint. Reményeim szerint arra, hogy az anyagi helyzete javult az 
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adott személynek, másrészt arra, hogy 2016. január 1-jével szűkítettük a kérelmezők körét. 

Köszönöm, hogy a hivatal tevékenységét a képviselő-testület anyagilag is elismerte a tavalyi évben 

is és az idei évben is, így az most jelentősen nőtt az azt megelőző hat évvel ellentétben. 

Polgármester úr hiányként rótta fel nekem, hogy már évek óta nem beszélek a hivatali épület 

állapotáról, javításáról, annak szükségességéről. Tudom, hogy várjuk azokat a pályázatokat, 

amelyek segítséget nyújtanak ebben a településnek. Jelen pillanatban nincsenek ilyenek, ezért nem 

tértem ki külön erre. Nem is tartozik szorosan a Polgármesteri Hivatal tevékenységi köréhez. Tudja 

minden képviselő, hogy milyen állapotban van a hivatal épülete, és annak a felújítása szükségszerű. 

Kérem, hogy amennyiben erre anyagi lehetősége lesz a képviselő-testületnek, akkor ezt tartsa 

evidenciában. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Köszönöm Jegyző Úrnak és beosztottjainak azt a munkát, amelyet a település lakossága, az 

önkormányzat feladatainak ellátása érdekében végeznek. Kérem a képviselő-testület tagjainak a 

hozzászólásait.  

 

Szilasy László képviselő 

Én is szeretném megköszönni a Polgármesteri Hivatal dolgozói által végzett munkát. Két okból is. 

Egyrészt mint ügyfél, másrészt mint intézményvezető. Úgy gondolom, sikerült elérni azt, hogy 

ügyfélbarát lett az önkormányzat. Az iskola részére, ha komolyabb szakmai segítségre van szükség, 

akkor azt megkapom a dolgozóktól. A Jegyző Úrtól is, ha valami kérdésem van, akkor megkapom a 

választ. Úgy gondolom, hogy a közért végzett munkáért nem lehetünk elég hálásak. Két okból is 

megérdemelné a hivatal épülete a felújítást. Egyrészt azért, mert ilyen munkatársak dolgoznak 

benne és megérdemlik, hogy olyan környezetben végezzék a munkájukat, amely méltó az ő 

munkájukhoz. Másrészt az épület maga is megérdemli. Azt gondolom, hogy pályázaton kívül is 

vannak olyan szükséges felújítási munkálatok, amelyek ha a testület elé kerülnek ésszerű javaslattal, 

a költségvetésbe beépítve gondolkodás nélkül fogjuk megszavazni. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Még egy hiányosságot láttam a beszámolóban. Nagy feladat volt az iskola épületének 

vagyonkezelésbe adása, amelyet szintén a Polgármesteri Hivatal munkatársai végeztek. A jellegénél 

fogva vagyonkezelésbe átadással az elmúlt időszakban nem kellett foglalkoznia 

önkormányzatunknak. Sokszor kapunk olyan kritikát, hogy a látható, érzékelhető, szükségszerű 

problémákra nem tudunk forrást biztosítani. A többség számára nem annyira releváns problémákra 

pedig tudunk pályázati forrásokat szerezni. A Polgármesteri Hivatal állapota a többi intézményhez 

képest sérelmes. Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a Perkátai 

Polgármesteri Hivatal 2016. évben végzett munkájáról 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: 

 

43/2017. (IV. 20.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Perkátai 

Polgármesteri Hivatal 2016. évben végzett munkájáról szóló beszámolót. A beszámoló 

a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2017. április 20. 

 

VIII. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Nyolcadik napirendi pont az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló megtárgyalása. A társulási tanács azért tartott üléseket, hogy a jogszabályi 
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kötelezettségeknek eleget tegyen. Elsősorban a költségvetés elfogadása, az éves tájékoztatók 

megtartása, a zárszámadás elfogadása képezte a társulási tanács feladatát. Ezeken kívül minimális 

döntések voltak, megerősítettük a szándékunkat arról, hogy szeretnénk megszűnni. Minden akadály 

elhárult a társulás megszűnése elől. A társulásnak nincs olyan kötelezettsége, amelyet viselne. A 

tavalyi évben eladta az egyetlen vagyontárgyát, egy busz volt, ami régen szállította a gyermekeket 

az uszodába. Úgy tud megszűnni a társulás, hogy az nem kerül költségébe a tagi 

önkormányzatoknak. Kérem, hogy mind a beszámoló elfogadására vonatkozó, mind a 

megszüntetéssel és az elszámolással kapcsolatos határozati javaslatot fogadja el a képviselő-testület. 

Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 

2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóhoz. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra az 

Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi tevékenységéről 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: 

 

44/2017. (IV. 20.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete „Magyarország helyi 

önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § (14) bekezdése alapján az 

Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját 

megismerte és elfogadta. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2017. április 20. 

 

IX. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Kilencedik napirendi pont az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetésével kapcsolatos 

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

elfogadásra az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetésére és a tagok közötti 

elszámolásra 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: 

 

45/2017. (IV. 20.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Adonyi 

Többcélú Kistérségi Társulás megszűntetésére s a tagok közötti elszámolásra vonatkozó 

előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntéseket hozza:  

I. 

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy Besnyő 

Község Önkormányzat Képviselő-testülete 154/2014/V.22./Kt. számú határozatában 

foglalt, az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulással – továbbiakban: Társulás – 2014. 

december 31.-napjával történő kiválásáról meghozott döntésére tekintettel a Társulásnak 

2015. január 1.-napjától nem tagja, melynek törzskönyvi nyilvántartásába történő 

bejelentése s az Önkormányzattal a Társulási Megállapodás III/4. pont szerinti 

tagelszámolása nem történt meg, mely tényre figyelemmel Besnyő Község 

Önkormányzat a Társulás  megszüntetéssel kapcsolatos elszámolásban részt vesz, a 

megszűnő Társulás tekintetében azonban vagyoni  jogutódnak kizárólag a 2014. 

december 31.-napjáig keletkezett  jogok és kötelezettségek tekintetében minősül. 

 
 

II. 
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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete: 
 

 Beloiannisz Község Önkormányzata Képviselő-testületével,  

 Iváncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületével, 

 Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületével, 

 Adony Város Önkormányzata Képviselő-testületével, 

 Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületével és 

 Szabadegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületével 
 

 Besnyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete általi tudomásul vétele mellett  

megállapodik abban, hogy az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2013. június 30.-

napján hatályba lépett XII. számú módosításával egységes szerkezetbe foglalt – 

Társulási Megállapodását – ezáltal a Társulást – a „Magyarország helyi 

önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – Mötv. – 88. § (2) bekezdése 

s a Társulási Megállapodás III./7.1. pontja alapján közös megegyezéssel 2017. április 

30.-i hatállyal megszüntetik.  

 

III. 

 

1. A II. pontban foglalt döntés valamennyi tagi Önkormányzat Képviselő-testülete 

általi elfogadásával az önálló jogi személyiségű:  

 

Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás  

– melynek székhelye: 2457 Adony, Bajcsy-Zsilinszky utca 5., törzskönyvi 

azonosító száma: 592073,  

 

2017. április 30.-napján jogutód nélkül megszűnik azzal, hogy vagyoni jogutódjai 

a volt tagi Önkormányzatok akként, hogy Besnyő Község Önkormányzatát a 

2014. december 31.-napjáig keletkezett vagyoni kötelezettségekért terheli 

helytállási kötelezettség. 

 

1.1. A Társulási Tanács elnöke a Társulás megszűnése időpontjáig 2017. április 30.-

napjáig vállalhat a Társulás elfogadott költségvetése terhére kötelezettségeket.  

 

1.2. A Társulás megszűnését követően az „államháztartás számviteléről” szóló 

4/2013.(I.11.) Korm. rendeletben meghatározott záró költségvetési beszámolóval 

kapcsolatos feladatokat Adony Város Önkormányzat az Adonyi Közös 

Önkormányzati Hivatal közreműködésével teljesíti.  

 

 

2. A Képviselő-testület a határozat 1. számú mellékletében foglalt tartalommal a 

Társulás megszüntetésére és a tagok közötti elszámolásra vonatkozó 

Megállapodást elfogadja s felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodás 

aláírására. 

 

 Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

 Határidő: legkésőbb 2017. április 20. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Tanács elnökét, hogy a Társulás törzskönyvi nyilvántartásból való törlése 

érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET 

MEGÁLLAPODÁS 

az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetésére és a tagok közötti 

elszámolásra 

 

amely létrejött egyrészről Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás tagi 

Önkormányzatai:  

 

Adony Város Önkormányzata – székhelye: 2457 Adony, Kossuth Lajos utca 4., 

törzskönyvi azonosító száma: 727091, KSH statisztikai számjele: 15727093-8411-

321-07, adószáma: 15727093-2-07, képviseli: Ronyecz Péter István polgármester, 

 

Beloiannisz Község Önkormányzata – székhelye: 2455 Beloiannisz, Szarafisz utca 

2., törzskönyvi azonosító száma: 727112, KSH statisztikai számjele: 15727110-

8411-321-07, adószáma: 15727110-2-07, képviseli: Papalexisz Kosztasz 

polgármester, 

 

Iváncsa Községi Önkormányzat – székhelye: 2454 Iváncsa, Fő utca 61/B., 

törzskönyvi azonosító száma: 727156, KSH statisztikai számjele: 15727158-8411-

321-07, adószáma: 15727158-2-07, képviseli: Tatár Szilvia polgármester –  

 

Kulcs Községi Önkormányzat – székhelye: 2458 Kulcs, Kossuth Lajos utca 83., 

törzskönyvi azonosító száma: 727662, KSH statisztikai számjele: 15727660-8411-

321-07, adószáma: 15727660-2-07, képviseli: Jobb Gyula polgármester –  

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata – székhelye: 2431 Perkáta, Szabadság tér 1., 

törzskönyvi azonosító száma: 727189, KSH statisztikai számjele: 15727189-8411-

321-07, adószáma: 15727189-1-07, képviseli: Somogyi Balázs polgármester –  

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat – székhelye: 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 

2., törzskönyvi azonosító száma: 727190, KSH statisztikai számjele: 15727196-

8411-321-07, adószáma: 15727196-2-07, képviseli: Csányi Kálmán polgármester –  

 

Szabadegyháza Község Önkormányzata – székhelye: 2432 Szabadegyháza, 

Kossuth Lajos utca 2., törzskönyvi azonosító száma: 727354, KSH statisztikai 

számjele: 15727354-8411-321-07, adószáma: 15727354-1-07, képviseli: Egriné 

Ambrus Andrea polgármester – a továbbiakban: tagi önkormányzatok,  

 

továbbá a Társulás 2014. december 31.-napjáig volt tagja: 

 

Besnyő Község Önkormányzat – székhelye: 2456 Besnyő, Fő utca 35., törzskönyvi 

azonosító száma: 727123, KSH statisztikai számjele: 15727127-8411-321-07, 

adószáma: 15727127-2-07, képviseli: Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester -  

 

 továbbiakban együttesen: Önkormányzatok: 

között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

 

1. Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás – melynek székhelye: 2457 Adony, Bajcsy-

Zsilinszky utca 5., törzskönyvi nyilvántartási száma: 592073, KSH statisztikai számjele: 

15592073-8411-327-07 – továbbiakban: Társulás – tagi Önkormányzatai – mint a 

Társulás megszüntető szervei – az alábbi határozataikkal döntöttek arról, hogy a 
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Társulás 2013. június 30.-án hatályba lépett XII. számú módosításával egységes 

szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását – ezáltal a Társulást – a „Magyarország 

helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – Mötv. – 88. § (2) 

bekezdése alapján s a Társulási Megállapodás III./7.1. pontja alapján közös 

megegyezéssel 2017. április 30-i hatállyal megszüntetik: 

   

 1.1. Adony Város Önkormányzata Képviselő-testülete …/2017. (...) számú 

határozatával, 
  

 1.2. Beloiannisz Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2017. (...) számú 

határozatával, 
 

 1.3. Iváncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete …/2017. (...) számú 

határozatával, 
 

 1.4. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete …/2017. (...) számú 

határozatával, 
 

 1.5. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete …/2017. (...) számú 

határozatával, 
 

 1.6. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete …/2017. (...) számú 

határozatával, 
 

 1.7. Szabadegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2017. (...) 

számú határozatával, 
 

mely döntést Besnyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Társulás 

törzskönyvi nyilvántartásból még nem törölt Önkormányzat – a Képviselő – 

testület… /2017.(…) számú határozatával - tudomásul vette. 

 

Az 1.1.-1.7. pontban felsorolt tagi Önkormányzatok Képviselő-testületei és 

Besnyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete kölcsönösen rögzítik, hogy 

Besnyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 154/2014./V.22./Kt. számú 

határozatában foglalt 2014. december 31.-napjával történő kiválására vonatkozó 

és a Társulási Tanáccsal határidőben közölt döntésére tekintettel 2015. január 1.-

napjától már a Társulásban nem vesz részt, a tagi minősége törzskönyvi 

nyilvántartásból való törlése, továbbá az Önkormányzattal a vagyoni elszámolás 

nem történt meg, mely tényekre figyelemmel jelen Megállapodás megkötésében 

Besnyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

 a Társulás megszüntetésére vonatkozó tagi Önkormányzatok által meghozott 

döntések tudomásul vétele mellett,  

 a vagyoni elszámolásban részt vesz. 
 

2. A Társulás tagi Önkormányzatai Képviselő-testületei az 1.1.-1.7. pontban nevesített 

határozataikban rendelkeztek  Besnyő Község Önkormányzat a tudomásul vételt 

rögzítő határozattal – arról, hogy a Társulás 2017. április 30.-napján jogutód nélkül 

szűnik meg azzal, hogy vagyoni jogutódjai a volt tagi Önkormányzatok akként, hogy 

Besnyő Község Önkormányzat a 2014. december 31.-napjáig keletkezett jogok és 

kötelezettségek tekintetében minősül vagyoni jogutódnak.  
 

A Képviselő-testületek felhatalmazták a polgármestereket a Társulás megszüntetésére s 

az elszámolásra vonatkozó Megállapodás aláírására.  
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3. Jelen Megállapodás a Társulás törzskönyvi nyilvántartásból való törlése érdekében a 

Társulás megszüntetésével és az Önkormányzatok közötti elszámolásával kapcsolatos 

megállapodásokat tartalmazza.  
 

4. A Társulás megszüntetése oka: 

 

 A Társulás tagi Önkormányzatai „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. 

évi CLXXXIX. tv. – továbbiakban: Mötv. – 88. § (2) bekezdése alapján meghozott: a 

Társulás közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó döntései. 

   

5. A Társulás megszüntetés módja, időpontja: „az államháztartásról” szóló 2011. évi 

CXCV. tv.  105/A. § (1) bekezdése alapján 2017. április 30-napjával jogutód nélküli 

megszüntetés.  

 

6. A Társulás által ellátott közfeladat jövőbeni ellátása:  

  

 A Társulás keretében már közös feladatellátás nem történik. 

 

7. Állami támogatással és egyéb követelésekkel – kötelezettségekkel kapcsolatos 

elszámolás: 

 

 7.1. A Társulás tagi Önkormányzatai rögzítik, hogy a Társulás közvetlenül állami 

támogatást nem igényelt. 

 

  A Társulásnak a Magyar Államkincstár felé – állami támogatás igénybevétele 

hiányában – elszámolási kötelezettsége nem áll fenn.  

 

 7.2. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben 

meghatározott záró költségvetési beszámolóval s a tagi önkormányzatok közötti 

elszámolással kapcsolatos feladatokat Adony Város Önkormányzata – a Társulás 

munkaszervezeti feladatait végző Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal 

közreműködésével – teljesíti.  

 

8. A Társulás tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés: 

 

 8.1. A Társulás működése alatt a tagi Önkormányzatok között ingatlan 

tekintetében közös tulajdon nem keletkezett, e körben ezáltal egymással 

elszámolási kötelezettségük nem áll fenn.  

 

 8.2. A Társulás tulajdonában álló ingóságok, berendezések, felszerelések 

jegyzékét jelen Megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

 Az Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Megállapodás 

elválaszthatatlan mellékletében nevesített ingóságok a feladatellátási hely által 

érintett Önkormányzat, az Mötv. 87. §-95. §-a szerinti társulás keretében ellátott 

közszolgálati feladatok esetén a feladatot teljesítő társulás részére kerülnek a 

jegyzékben megjelölt könyv szerinti értéken térítésmentesen tulajdonba adásra. 

   

9. A Társulás vagyoni kötelezettségei, elszámolás: 

 

 9.1. A Társulási Tanács elnöke a Társulás megszűnése időpontjáig 2017. április 

30-napjáig vállalhat a Társulás 2017. évi költségvetése terhére kötelezettséget, 

legfeljebb 2017. május 15.-i fizetési határidővel. 
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 9.2. A Társulás Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12024009-00116066-00100005 

számú pénzintézeti számlája 2017. április 30.-napjával megszüntetést nyer, a 

számlán lévő pénzösszeget s a Társulást megillető már lejárt esedékességű, 

továbbá a még le nem járt esedékességű bevételeket Adony Város Önkormányzata 

az „Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetése” elnevezésű elkülönített 

alszámlán kezeli s teljesíti a 9.1. pont szerinti kifizetéseket.  

 

 9.3. A tagi Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Társulást megillető 

valamennyi bevétel érvényesítése, behajtása s a Társulást terhelő kötelezettségek 

teljesítése érdekében – a Társulás megszűnését követően a 9.4. pont szerinti 

elszámolási eljárás befejezése időpontjáig – Adony Város Önkormányzata eljárni 

jogosult, egyben köteles. 

 

 9.4. Az 1.1.-1.7. pontban nevesített társult Képviselő-testületek a Társulás 2017. 

április 30.-napjáig tartó működése időpontját követően a Társulás működési, 

fenntartási költségei ismeretében egymással elszámolnak.  

 

  9.4.1. Adony Város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy a 

Társulás 2017. április 30.-napjáig terjedő elszámolását elkészíti s az 1.1.-

1.7. pont szerinti tagi Önkormányzatok Képviselő-testületei részére 2017. 

június 15.-napjáig megküldi. 

   

                      9.4.2. A tagi Önkormányzatok Képviselő-testületei az elszámolást soron 

követő ülésükön, de legkésőbb 30 napon belül megtárgyalják s annak 

elfogadása tekintetében döntést hoznak. 

 

  9.4.3. Az elszámolás a 9.4.1. és 9.4.2. pont szerinti elfogadását követően: 

 

  9.4.3.1. 30 napon belül a tagi Önkormányzatok a Társulás felé 

esetlegesen fennálló összegszerűen megállapított tartozásukat – 9.2. 

pont szerinti elkülönített számlára – átutalással teljesítik, 

 

  9.4.3.2. a 9.4.3.1. pontban foglalt határidő lejártát követő 15 

napon belül az elkülönített számlán rendelkezésre álló pénzösszeg a 

9.5. pont szerinti arányban felosztandó és a volt tagi önkormányzatok 

részére átutalandó a székhely Önkormányzat által. 
 

9.5. A Társulás megszűnésével kapcsolatos elszámolásban a maradvány összeg 

felosztása – az esetleges hiány összeg megosztása a Társulási Megállapodás III/8. 

pontja alapján vagyoni hozzájárulásuk arányában – mely ténylegesen 

lakosságszám arányt jelent – történik. 

 

 9.6. A Társulás megszűnésével s az elszámolással kapcsolatos költségeket a 

Társulás viseli, melyet a 9.4. pont szerinti elszámolásban kell szerepeltetni. 

 

10. A Társulás foglalkoztatottjai jogviszonyának rendezése körében a tagi Önkormányzatok 

kölcsönösen az alábbiakat rögzítik: 

 

 10.1. A Társulásnak közvetlen foglalkoztatottja nincs, a munkaszervezeti 

feladatok ellátására vonatkozó Adonyi Közös Önkormányzati Hivatalra 

vonatkozó megállapodás a Társulás megszűnési időpontjával megszűnik azzal, 

hogy a Társulás megszűnését követően a 7.2. pont szerinti záró költségvetési 

beszámolóval kapcsolatos feladatokat az Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal 

készíti el. 
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 10.2. A Társulás megszűnése időpontjában a Társulás munkaszervezeti 

feladatait ellátó Adonyi Közös Önkormányzati Hivatalban nem áll olyan 

köztisztviselő jogviszonyban, akinek jogviszonyát a Társulás megszüntetéséhez 

kapcsolódóan rendezni volna szükséges. 
  

11. Pályázati kötelezettségek: 
 

 11.1. A Társulásnak még folyamatban lévő projektje nincs, támogatási 

szerződésből származó kötelezettség nem terheli.   
 

 11.2. A megszűnő Társulás magánjogi jogait és kötelezettségeit az 1.1.-1.7. 

pontban nevesített Önkormányzatok – s Besnyő Község Önkormányzat az 1. 

pontban foglalt módon – , mint vagyoni jogutódok gyakorolják és teljesítik, 

továbbá a nem magánjogi jogai és kötelezettségei a jövőre nézve megszűnnek 

azzal, hogy a megszűnés időpontjában fennálló kötelezettségek teljesítéséért és a 

követelések beszedéséért szintén az 1.1.-1.7. pont szerinti tagi Önkormányzatok – 

9.5. pont szerinti arányban – közösen felelnek. 
  

 

12. Irattári anyag megőrzésére irányuló kötelezettség: 

  

A Társulás működése időpontjáig keletkezett irattári anyag a Társulás munkaszervezeti 

feladatait ellátó Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal irattárában van elhelyezve, mely 

a jövőben is gondoskodik a nem selejtezhető iratok megőrzéséről, avagy az illetékes 

Levéltár részére történő átadásáról. 

 

13. A Társulás megszűnését követően a Társulás működés időtartama alatt keletkezett bármely 

ügyben a tagi Önkormányzatok képviseletét Adony Város Önkormányzata látja el 

 

14. Egyéb rendelkezések: 

  

 14.1. A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a 

„Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az 

„államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény, az „államháztartási törvény 

végrehajtásáról” szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, a 4/2013. (I.11.) 

Korm. rendelet, valamint a „Polgári Törvénykönyvről” szóló 2013. évi V. törvény 

rendelkezései az irányadóak.  

 

 14.2. Felek rögzítik, hogy jelen Megállapodásból eredő jogi vitájukat 

elsődlegesen egyezség útján kísérlik meg rendezni, amennyiben az egyeztetés 

nem vezet eredményre a polgári peres eljárást igénylő jogvita esetén a 

Dunaújvárosi Járásbíróság, avagy a pertárgy értékétől, illetőleg hatáskörtől 

függően a Székesfehérvári Törvényszék jogosult az ügyben eljárni.  
 

Megállapodó felek jelen Megállapodást annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának 

megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, helybenhagyóan aláírták. 

   

 Kelt, Adony, 2017. április ”    ”. 

 

Adony Város Önkormányzata Beloiannisz Község Önkormányzat 

 képviseletében:  képviseletében: 

  

  

/: Ronyecz Péter István :/ /: Papalexisz Kosztasz :/  

 polgármester  polgármester 
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Iváncsa Községi Önkormányzata Kulcs Községi Önkormányzat 

 képviseletében: képviseletében: 

   

  

 /: Tatár Szilvia :/ /: Jobb Gyula :/  

 polgármester  polgármester 

  

Perkáta Nagyközség ÖnkormányzataPusztaszabolcs Város Önkormányzata 

 képviseletében: képviseletében: 

   

  

 /: Somogyi Balázs :/ /: Csányi Kálmán :/  

   polgármester             polgármester 

 

  

 

Szabadegyháza Község ÖnkormányzataBesnyő Község Önkormányzat 

 képviseletében: képviseletében: 

   

  

/: Egriné Ambrus Andrea :/ /: Gémesiné Fejes Zsuzsanna :/  

    polgármester              polgármester 
 

Záradék: 
A Megállapodás 1. pontjában felsorolt Képviselő-testületi határozatok a Társulás 

megszüntetésére s a tagok közötti elszámolásra vonatkozó Megállapodás jóváhagyására 

vonatkozó döntést és a polgármesterek általi aláírására vonatkozó felhatalmazást 

tartalmazzák. 
 

Kelt: Adony, 2017. április ”   ”. 

 

   

 

 /: Földi Ilona :/ /: Sáfár Tiborné :/  

Adony Közös Önkormányzati Hivatal Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal 

 jegyzője jegyzője  

 

  

 

 /: Dr. Lakos László :/ /: Dr. Árva Helga :/  

Perkátai Polgármesteri Hivatal Kulcsi Polgármesteri Hivatal 

 jegyzője jegyzője  

 

 

 

 /: Dr. Nagy Éva :/ /: Nagy András Botond:/  

Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal Szabadegyházai Polgármesteri Hivatal 

 jegyzője jegyzője  

 

 

X. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Tízedik napirendi pont a terhesellátás-szakorvosi feladat elvégzésére vonatkozó megállapodás 

módosítása. Van egy TOP pályázat, amely az orvosi rendelő egészségház bővítéséről szól. A 

fogorvosi rendelőt is az orvosi rendelőbe szeretnénk visszahozni, azért, hogy a szolgáltatások egy 
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helyen legyenek. Vannak olyan szolgáltatóink, akik után állami normatívát nem tudunk igénybe 

venni, viszont ellátják a terhesellátás-szakorvosi, gyermek-szakorvosi feladatokat. A terhes ellátás 

vonatkozásában az Antekirt Orvosi Bt. lát el feladatokat, dr. Baráth Károly személyében. A két 

napirend felvetése a Pénzügyi Bizottság javaslata volt a költségvetés tárgyalásakor. Az orvosi 

ellátás minőségéhez, a szolgáltatáshoz képest méltatlan összegért dolgoztak a szolgáltatók. A 

Pénzügyi Bizottság javasolta, hogy mindkét szolgáltató részére havi 100 000 Ft-ot fizessen az 

önkormányzat. A terhes ellátás esetében 50 000 Ft-ról 100 000 Ft-ra, a gyermek ellátás esetében 

70 000 Ft-ról 100 000 Ft-ra emelkedne az ellátás díja 2017. április 1-jétől. 

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

Perkáta Nagyközség Önkormányzata és az Antekirt Orvosi Bt. között kötendő megállapodást a 

terhesellátás-szakorvosi feladat elvégzésére vonatkozóan. 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: 

 

46/2017. (IV. 20.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Perkáta 

Nagyközség Önkormányzata és az Antekirt Orvosi Bt. (2400 Dunaújváros, Dunasor 11. 

2. em. 2., képviselő: dr. Baráth Károly nőgyógyász-szakorvos) között kötendő, a 

terhesellátás-szakorvosi feladat elvégzésére vonatkozó megállapodás módosítását. A 

képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. A 

megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2017. április 20. 

 

XI. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Tizenegyedik napirendi pont a gyermek-szakorvosi feladat elvégzésére vonatkozó megállapodás 

módosítása. A Katica Egészségőr Egészségügyi Szolgáltató Kft. gyermek-szakorvosi feladatokat lát 

el, dr. Pálfi Judit személyében. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben 

nincs, javaslom elfogadásra a Perkáta Nagyközség Önkormányzata és a Katica Egészségőr 

Egészségügyi Szolgáltató Kft. között kötendő megállapodást a gyermek-szakorvosi feladat 

elvégzésére vonatkozóan. 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: 

 

47/2017. (IV. 20.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Perkáta 

Nagyközség Önkormányzata és a Katica Egészségőr Egészségügyi Szolgáltató Kft. 

(2400 Dunaújváros, Vasmű u. 65. III/2., képviselő: dr. Pálfi Judit) között kötendő, a 

gyermek-szakorvosi feladat elvégzésére vonatkozó megállapodás módosítását. A 

képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. A 

megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2017. április 20. 
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XII. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Tizenkettedik napirendi pont a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves 

költségelszámolással kapcsolatos döntéshozatal.  

 

Szilasy László képviselő 18:31 perckor távozott az ülésről. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Az előző évekhez képest sokkal bővebb az anyag. Egyrészt foglalkozik azzal, hogy honnan, mennyi 

szennyvíz került elszállításra. A Forgács Ágnes azért szerepel benne, mert az ő telkéig nem építette 

ki az önkormányzat a vezetékes szennyvizet. Van még néhány ingatlan, ahol még nincs kiépítve a 

szennyvíz, ezért talajterhelési díj fizetésére sem kötelezett az ingatlantulajdonos. A Mavir Zrt. 

külterületen helyezkedik el, ott nincs kiépítve a közszolgáltatás. A konyha és az önkormányzat is 

szerepel benne. A kastély főépületének, a két oldalszárnyának és az iskola épületének szennyvize 

nem a Dózsa György utcára megy, hanem a Park utca felé csorog át a kastélykerten. A „B” szárny, 

amely a konyhát és az ÁMK igazgatását látja el, annak az összeköttetése a kastély felújítása során 

sérült. Szeretnénk az oldalsó szárnyat rákötni a Sport utcai szennyvízhálózatra, amely műszakilag 

adott. Ennek az előkészítése már megtörtént, a Fejérvíz Zrt-vel egyeztettünk a munka elvégzésével 

kapcsolatban. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Szilasy László képviselő úr 

nem tartózkodik jelenleg a teremben. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel hat 

képviselő jelen van. Amennyiben nincs hozzászólás, javaslom elfogadásra a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a 

közszolgáltató által készített éves költségelszámolást. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 

jelezze. 

 

A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

48/2017. (IV. 20.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással 

összefüggésben a közszolgáltató által készített éves költségelszámolást. A 

költségelszámolás a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2017. április 20. 

 

XIII. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Tizenharmadik napirendi pont az óvodai körzethatárok kijelölésével kapcsolatos döntéshozatal. 

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

óvodai körzethatárok kijelölésére vonatkozó határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

49/2017. (IV. 20.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete „a nemzeti köznevelésről” 

szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 

rendelet 22. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az óvodai felvételi 

körzethatárok megállapításáról úgy rendelkezik, hogy a Perkáta Nagyközség 
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Önkormányzata fenntartásában lévő, és a Perkátai Általános Művelődési Központ 

intézményegységeként működő óvoda kötelező felvételt biztosító körzethatára 

megegyezik a település közigazgatási határával. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2017. április 20. 

 

XIV. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Tizennegyedik napirendi pont kátyúzási munkák elvégzésével kapcsolatos döntéshozatal. Az elmúlt 

években is foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. A költségvetésben 10 millió Ft összeget terveztünk 

pormentesítésre.  A Kossuth utcában volt egy aláírásgyűjtés. Szeretnék az ottani lakosok, hogy 

abban az utcában javítás történjen. A beszámolóban láthattuk, hogy mekkora az a forrás, amit az 

önkormányzat a gépjárműadóból helyben tarthat. Azt az összeget, amit beszedünk gépjárműadóból, 

azt maximálisan, vagy annál sokkal többet fordítunk útfelújításra. A kátyúzás olyan utakra terjed ki, 

ahol már pormentes út van. Az önkormányzat kezelésében lévő bekötőúton jelentős mennyiségű 

felületi kátyúzásra van szükség. Felmerült a Dózsa György utca részleges felújítása a csatorna 

vezeték feletti rész megsüllyedése miatt. A Dózsa György utca bolttól a Kossuth szoborig terjedő 

szakaszának teljes kiszedése szükséges. Még 50 m
2
 nagyságú terület javítását is megvalósítjuk, a 

településen elhelyezkedő, nem összefüggő területeken levő kátyúk helyrehozatalával. Három 

vállalkozástól kértünk árajánlatot. A Hating Út Kft. árajánlata 4 040 150 Ft+áfa, az STS Szerelő 

Kft. árajánlata 4 440 000 Ft+áfa, a B Munkagép Kft. árajánlata 4 647 500 Ft+áfa. A három árajánlat 

közül a legkedvezőbbet javaslom elfogadásra, a Hating Út Kft. árajánlatát. Kérem a képviselő-

testület tagjainak a hozzászólásait.  

 

Szilasy László képviselő 18:40 perckor visszaérkezett az ülésre. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Amennyiben nincs hozzászólás, javaslom elfogadásra a Hating Út Kft. 4 040 150 Ft+áfa összegű 

árajánlatát. 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: 

 

50/2017. (IV. 20.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

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

út kátyúzásával, egyéb mellékutak kátyúzási munkáival, a Dózsa György utca 

csatornázás miatt megsüllyedt útburkolat és padkaburkolat helyreállításával a Hating Út 

Kft-t (2400 Dunaújváros, Mátyás király út 10.) bízza meg 4 040 150 Ft + 1 090 841 Ft 

ÁFA összegben.  

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2017. április 20. 

 

XV. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Tizenötödik napirendi pont önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 

vonatkozó pályázat benyújtásával kapcsolatos döntéshozatal. A pályázat keretében az új óvoda 

épületének részleges felújítása, szigetelése, nyílászáró cseréje valósulna meg. A támogatás összege 

29 972 500 Ft, az önrész összege 1 577 500 Ft. A pályázat benyújtási határideje 2017. május 2-a. 

Javaslom a képviselő-testületnek, hogy nyújtsa be a pályázatot. Kérem a képviselő-testület 

tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a határozati javaslatot. Aki 

ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 



 23 

 

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

az alábbi határozatot hozza: 

 

51/2017. (IV. 20.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

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

önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 

meghirdetett, a „Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről” szóló 2016. évi 

XC. törvény 3. melléklet II. 2. ab) pontja szerinti 70%-os kapacitás kihasználtságot 

meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális – kapacitás bővítéssel 

nem járó - fejlesztése, felújítása céljából  pályázatot kíván benyújtani, a Perkáta, 

Bocskai utca 1. 667/2 hrsz-ú Szivárvány óvoda épületének felújítására, amelynek 

1 577 500 Ft összegű önrészét a 2017. évi költségvetés K71 ingatlanok felújítása 

előirányzat terhére biztosítja. 

 

A pályázat tervezett költsége: 

Pályázat összes költsége:   31 550 000 Ft 

Támogatás:    29 972 500 Ft 

Önrész:     1 577 500 Ft 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2017. április 20. 

 

XVI. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Tizenhatodik napirendi pont a bejelentések. Említettem, hogy a Kossuth utcában élő lakosok 

aláírást gyűjtöttek az utca felújítására vonatkozóan. Jeleztem nekik, hogy salakozással a legnagyobb 

kátyúkat szeretnénk rövid távon eltűntetni.  

Az önkormányzat 2016. december 21-én döntött arról, hogy hét ingatlant értékesít két 

vállalkozásnak naperőmű fejlesztés céljából. A 1849/1, a 1849/2, a 1746, a 1747, a 1748, a 1749 és 

1750 hrsz-ú telkeket. Mindkét vállalkozás határidőre kifizette az ingatlanok vételárát. 

A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület 250 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás 

igénylésére vonatkozóan nyújtott be kérelmet a képviselő-testülethez. Az egyesületnek 2007 óta 

vagyunk tagjai. Azért kér vissza nem térítendő támogatást az egyesület, mert látja, hogy a 

visszatérítendő támogatásokat nagyon nehezen tudja visszaadni. Kérem a képviselő-testület 

tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom a képviselő-testületnek, hogy a Mezőföldi 

Híd Térségfejlesztő Egyesület részére 250 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást 

biztosítson a 2017. évi költségvetés K508 Egyéb civil szervezetek támogatása kiadási sor terhére. 

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: 

 

52/2017. (IV. 20.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület vissza nem térítendő támogatási kérelmét 

jóváhagyja egyszeri 250 000.- forint összegben a 2017. évi költségvetés K508 Egyéb 

civil szervezetek támogatása kiadási sor terhére. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2017. április 20. 
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Somogyi Balázs polgármester 

A 0220 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban szükséges döntést hoznia a képviselő-testületnek. Jegyző 

Urat kérem fel az ügyben való referálásra. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Egy másik ügyünk, a 0328 hrsz-ú ügy kapcsán már találkoztunk egy hasonló igénnyel a földhivatal 

részéről. Annak ellenére, hogy a megosztás előtt egy elvi hozzájárulást határozattal meghozott már 

a képviselő-testület az értékesítésre vonatkozóan, a megosztás után a 0220/1 hrsz-ú ingatlanra 

vonatkozóan is kell határozatot hozni. A határozatunkban annyi szerepelt, hogy a megosztás után 

értékesíti a képviselő-testület és nem volt nevesítve, hogy a 0220/1 hrsz-ú ingatlant értékesíti, ezt 

igényli a földhivatal. Jogosan merült fel az igény a földhivatal részéről, hiszen, addig, amíg meg 

nem osztották, addig ez az út egy elidegeníthetetlen törzsvagyon volt és a megosztás után lehet 

átsorolni az üzleti vagyon körébe. Ezért először át kell sorolni a 0220/1 hrsz-ú ingatlant a 

forgalomképtelen törzsvagyonból az üzleti vagyon körébe, majd ezt követően dönthet a képviselő-

testület az értékesítésről.  

 

Somogyi Balázs polgármester 

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

képviselő-testület fogadja el a 0220/1 hrsz-ú ingatlan átsorolására 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: 

 

53/2017. (IV. 20.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testület úgy határozott, hogy a 

tulajdonában lévő 0220 hrsz-ú ingatlan megosztását követően létrejött 0220/1 hrsz-ú 

ingatlant átsorolja az üzleti vagyon körébe tartozó vagyontárgyak közé. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2017. április 20. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Javaslom, hogy a képviselő-testület fogadja el a 0220/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésére 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: 

 

54/2017. (IV. 20.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

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

Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő üzleti vagyon körébe tartozó 0220/1 

helyrajzi számú, 4211 m
2
 területű, kivett saját használatú út megjelölésű ingatlant 

értékesíti az Agro-Hóka Kft. részére (2193 Galgahévíz, József Attila u. 24., 

cégjegyzékszám: 13-09-152970) 631 650 Ft vételáron. 

 

A képviselő-testület megállapítja, hogy az értékesítésre kijelölt ingatlan értéke nem éri 

el „a nemzeti vagyonról” szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (1) bekezdésében 

meghatározott értékhatár 20 %-át, így annak értékesítése során az államot elővásárlási 

jog nem illeti meg. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.  

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2017. április 20. 
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Somogyi Balázs polgármester 

Önkormányzatunkhoz három perkátai magánszemély nyújtott be kérelmet, Kun Barna, Kunné 

Kerekes Marianna és Pávics Attila. Szeretnének egy szobrot felajánlani a településnek, egy Horty 

Miklós szobrot. A kérelmükben egy szerződés tervezetet is ajánlottak az önkormányzat számára. 

Kifejtik, hogy milyen feltételekkel kerülne a szobor elhelyezésre. Meghatározzák, hogy mi van 

akkor, ha az önkormányzat nem tart további igényt a felajánlott szoborra, milyen technikai feltételei 

vannak az adomány felállításának. Jelzik azt, hogy megszerveznék a szobor elhelyezését is, 

valamint a szobor felállításával kapcsolatos ünnepséget is. Szeretnének a felállítással egyidejűleg 

egy kisebb kiállítást is létrehozni, azért hogy minél szélesebb ismereteket tudjanak biztosítani a 

település lakóinak. Helyszínként a Dózsa György utca és a Sport utca találkozásánál lévő kis parkot 

szeretnék kérni. Egy részletes műszaki leírást is biztosítottak, illetve egy költségbecslést is. A 

kérelmük arról nem szól, hogy költségviselést szeretnének az önkormányzattól kérni. Tisztában 

vannak azzal is, hogy Horty Miklós megítélése a mai korban megosztja a magyar társadalmat. 

Jelezték, hogy több szobor felállítása körül volt rendezetlen jogi helyzet az adott önkormányzat és 

adományozó között. Ezért is javasolták, hogy minél szabályozottabb legyen a felállítás. Aktív 

résztvevői voltak az elmúlt időszakban olyan eseményeknek, amelyekben Horty Miklós neve 

szerepelt. Az elmúlt időszakban látták azt, hogy az évekkel ezelőtti indulatok másképp valósulnak 

meg. Úgy érzik, hogy a társadalmi beszédnek, vitának jött el az ideje és már nem a vörös festékkel 

leöntős hangulatban van a társadalom. Három kérdésben kezdtem velük megbeszélést a felajánlás 

után. Egyrészt azt, hogy szervezetként vagy magánemberként kívánják megtenni az adományt. 

Jelezték, hogy magánemberként is természetesen szeretnék ezt az adományt megtenni. Fontos volt a 

költségviselés kérdése. Jeleztem, hogy önkormányzatunk nem tud erre pénzbeli támogatást 

fordítani. Jelezték, hogy a költségvetést csak azért adták le, hogy lássuk mit fognak elvégezni. 

Olyan kérdést vetődött fel, hogy jogszabályi akadálya van-e annak, hogy Horty Miklósról 

Magyarországon közterület kerüljön elnevezésre. A Magyar Tudományos Akadémia foglalkozott a 

XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmának való megfelelőség 

vizsgálata szabályairól szóló témakörrel. Két évvel ezelőtt foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, amikor 

közterületeket kellett átnevezni. Ezen logika alapján gondolkodtunk azon, hogy Horty Miklós neve 

szerepel-e egy ilyen listán. A Magyar Tudományos Akadémia tiltott listáján Horty Miklós neve nem 

szerepel. Más önkormányzat kereste meg a Magyar Tudományos Akadémiát arra vonatkozóan, 

hogy Horty Miklósról nevezhetnek-e el közterületet. Ha közterületet el lehet nevezni róla, akkor 

úgy gondoljuk, hogy nyílván szobrot is lehet felállítani. A magyar vagy nemzetközi jog szerint 

Horty Miklós semmiképpen sem háborús bűnös, sőt még eljárás sem indult ellene. Vélhetően ezért 

sincs rajta a tiltott listán. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy támogassa a három magánszemély 

kérelmét. A szobrot május 20-án szeretnék felavatni. Kérem a képviselő-testület tagjainak a 

hozzászólásait. 

 

Szilasy László képviselő 

Köszönöm szépen, hogy elmondta Polgármester Úr, a szobor felállításának nincs jogi akadálya. 

Tisztességes, becsületes emberek kérnek tőlünk egy területet, hogy a véleményüket 

kinyilváníthassák egy történelmi korral kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy én erről tudok 

szavazni. Ebben nem tudok a cenzor szerepében tetszelegni.  

 

Somogyi Balázs polgármester 

Jeleztem az adományozóknak, van egy jogszabály, ami a közterületen elhelyezett emlékművekre 

vonatkozik. A jogszabály szerint az emlékműveknek zsűriztetésen kell keresztül menniük. Tudom, 

hogy nem minden perkátai közterületen lévő szobornál történt ez meg. Sejtjük, hogy lesznek olyan 

hangok, amelyek Horty Miklós történelmi megítélésére vonatkoznak, ezért hogy minél kevesebb 

támadási felületet hagyjanak, szükséges az emlékmű zsűriztetése. Jelezték, hogy természetesen ezt 

vállalják. 
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Szilasy László képviselő 

Felsoroltad a személyeket, akik kezdeményezték a szobor felállítását. Ők nem most indították el a 

történeti hagyományőrzésüket. Azt gondolom, hogy egy testület felelősen akkor dönt, hogy ha nem 

a cenzor szerepét játsza el. Ha másképp döntünk, akkor azzal vagyunk vádolhatók, hogy 

korlátozzuk a véleménynyilvánítás szabadságát. Az más kérdés lenne, ha az önkormányzatnak 

anyagi kötelezettsége lenne. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Négy évvel ezelőtt már volt egy ilyen kezdeményezés, egy magánember 1 m
2
-t kért tőlünk és 

lehetőséget adtunk neki, hogy a véleményét kifejezze. Most ugyanilyen döntést kell hoznunk. A 

három adományozót meghívtuk az ülésre, de a munkájuk miatt nem tudtak megjelenni. 

Felajánlották, hogy más olyan emlékművek felújításában is szívesen közreműködnek, ami a hazánk 

és a település történelméhez szorosan kapcsolódnak. Kérem a képviselő-testület tagjainak a 

hozzászólásait. Amennyiben nincs, aki támogatja Kun Barna, Kunné Kerekes Marianna és Pávics 

Attila Horty Miklós mellszobrának kihelyezésére vonatkozó kérelmét, kérem, kézfelemeléssel 

jelezze. 

 

A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

55/2017. (IV. 20.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Kun 

Barna, Kunné Kerekes Marianna és Pávics Attila által felajánlott Horty Miklós 

mellszobor részére a Dózsa György utca és a Sport utca találkozásánál, a 

gyógyszertárral szemben lévő parkban biztosít területet és hozzájárul a szobor 

kihelyezéshez. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2017. április 20. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

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

 

Molnár József képviselő 

Több részről is érkezett jelzés, hogy a temető nyitva tartása problémás, mert nagyon korán bezár. 

Javaslom, hogy április 1-től május 31-ig 18:00-ig, szeptember 1-től október 31-ig 18:00-ig, a nyári 

hónapokban pedig 19:00 óráig legyen nyitva a temető. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Abszolút támogatom képviselő úr javaslatát. Tettünk egy felhívást a sírhelyek megváltásával 

kapcsolatban. Körülbelül 500 sírhely van, ami nem volt megváltva. A napokban történt, hogy egy 

1888-as temetési sírhely kapcsán egy hozzátartozó most jelentkezett, hogy a sírhelyet megváltaná. 

Látható az, hogy sok sírhely nincs gondozva. A felcímkézett sírhelyek miatt az elmúlt napokban az 

500 megváltatlan sírhely körülbelül 10 %-át már megváltották. 

Engem kerestek meg helyi polgárok az elmúlt időszakban a temetői lopások miatt és kérték a 

temető jobb bezárását. Jeleztem, hogy gyalogosan bármikor látogatható a temető. Ha rajtam múlna, 

akkor a gépjármű forgalmat jelentősen korlátoznám a temetőben. Biztos van olyan, aki 

kényszerűségből szeretné a hozzátartozóját bevinni autóval a temetőbe. Van olyan, aki visszaél 

ezzel és a sírok közé is beáll. Ez különösen zavaró a temetés időpontjában. Lehet, hogy olyan 

kezdeményezéssel fogok élni, hogy a temetés időpontjában korlátozzuk a temetőbe történő 

behajtást. A hozzátartozók jóval előbb érkeznek a temetésre, ők be tudnak állni akár a ravatalozó 

mellé, természetesen ők sokkal később is távoznak. Kérem a képviselő-testület tagjainak a 

hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom, hogy a perkátai köztemető április 1-jétől május 31-ig 

18:00-ig, szeptember 1-jétől október 31-ig 18:00-ig, június, július, augusztus hónapokban pedig 

19:00 óráig legyen nyitva. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

56/2017. (IV. 20.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

fenntartásában lévő köztemető nyitvatartási idejét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

április 1-jétől május 31-ig    18:00 óráig 

június, július, augusztus hónapokban   19:00 óráig 

szeptember 1-jétől október 31-ig   18:00 óráig 

november 1-jétől március 31-ig    16:00 óráig 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2017. április 20. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

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 19:35 

perckor bezárta. 

 

 

 

 

Somogyi Balázs              Dr. Lakos László 

    polgármester                            jegyző 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

 

              Molnár József                 Vátkainé Boda Ildikó 

                képviselő                                              képviselő  

 

 


