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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Készült: A 2017. szeptember 7-én 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme
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 Szilasy László és Szabó Tamás képviselő-testületi tagokat,
amennyiben a képviselő-testületnek nincs ellenvetése. A kiküldött napirendben egy módosítást javaslok.
Hetedik napirendi pontban javaslom tárgyalni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához történő csatlakozással kapcsolatos döntéshozatalt. Nyolcadik
napirendi pont az egyebek. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy egyéb napirendi pont felvételére vagy
napirend módosításra van-e javaslat? Amennyiben nincs, aki egyetért azzal, hogy a hetedik napirendi pontba
vegyük fel a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához
történő csatlakozással kapcsolatos döntéshozatalt, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
100/2017. (IX. 7.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2017.
szeptember 7-i képviselő-testületi ülés hetedik napirendi pontjaként felveszi a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához történő csatlakozással
kapcsolatos döntéshozatalt.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2017. szeptember 7.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom a módosított napirend elfogadását. 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:
101/2017. (IX. 7.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. szeptember 7-i képviselőtestületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el.
NAPIREND
1. Polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről
2. Tájékoztató Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésének I.
félévi teljesítéséről
3. „Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésének megállapításáról”
szóló 1/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása
4. „A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról” szóló
10/2016. (IV. 14.) önkormányzati rendelet módosítása
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5. Az I/50. Perkáta község ivóvízszolgáltató rendszer-V elnevezésű víziközmű rendszer
2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervével, valamint az I/88. Szabadegyháza és
térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV elnevezésű víziközmű rendszer 20182032. évi Gördülő Fejlesztési Tervével kapcsolatos döntéshozatal
6. A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című, TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00007
számú pályázattal és az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című,
TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00013 számú pályázattal kapcsolatos döntéshozatal
7. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi
fordulójához történő csatlakozással kapcsolatos döntéshozatal
8. Egyebek
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2017. szeptember 7.
Somogyi Balázs polgármester
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a második, a harmadik, a negyedik, az ötödik, a hatodik és a hetedik
napirendi pontokat. Átadom a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet
a bizottság döntéséről.
Kovács Ferenc képviselő
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a Polgármester Úr által említett napirendi pontokat és a képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja az előterjesztéseket.
Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm.
I. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Első napirendi pont polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről.
2017. július 1-je és 2017. augusztus 31-e között 10-10 perkátai fiatal kapott az önkormányzattól 6 órás
munkanappal 1 hónapos diákmunkát.
2017. július 1-jei hatállyal lemondott a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöki tisztségéről Dankó
Lajos, aki emellett a képviselői mandátumát is visszaadta. A Helyi Választási Bizottság 2017. július 12-én
fogadta el a határozatot a képviselői mandátum kiosztásáról. A nemzetiségi önkormányzat új képviselője a
sorrendben következő legtöbb szavazatot elért Fórizs Antalné lett. A nemzetiségi önkormányzat új elnökének
a képviselők Fórizs Antalt választották meg, míg a Pénzügyi Bizottság új elnökének Fórizs Antalnét, külsős
tagjának pedig Patainé Janóczki Vivient.
2017. július 8-án a Perkátai Régiséggyűjtő Egylet az V. Kastélykerti Motoros Találkozót tartotta, amelynek
része volt a hagyományos térségi motoros kör. A találkozó napján látogatott Perkátára a pázmándi veterán
túra. A Perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre Egyesület Margaréta Találkozó néven térségi nyugdíjas programot
tartott a Faluházban.
2017. július 8-tól július 15-ig 8 perkátai fiatal (6 általános iskolás és 2 középiskolás) utazott ki
pedagóguskísérőikkel Saint-Maximin-ba a most már hagyományos francia-portugál-magyar ifjúsági táborba.
A program szervezésekor kérés volt, hogy zenész fiatalok is legyenek a csoportok tagjai. Serge Macudzinski,
Saint-Maximin polgármestere egyben Perkáta díszpolgára gratulált a perkátai fiatalok példás
felkészültségéhez és tájékoztatott arról, hogy az I. Ifjúsági tábori zeneversenyt a perkátai fiatalok nyerték
meg.
2017. július 10-14. között, illetve július 31-e és augusztus 4-e között két alkalommal is nyári tábort
szervezett a Perkátai Szociális Központ.
2017. július 15-én a laposon Oláh István szervezésében megrendezésre került a IV. Perkátai Lovas
Találkozó, amelyen számos perkátai és térségi lovas vett részt, illetve mulathatott az esti bálon. Szintén a
Táncsics utcában ekkor került megrendezésre a hagyományos Grund Vándorkupa.
A József Attila utcai haranglábnál Kármelhegyi Boldogasszony tiszteletére litániát vezetett Bozai Márton
plébános.
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2017. július 26-30. között erdélyi testvértelepülésünk, Kisbács családi csoportja látogatott el Perkátára közel
35 fővel Florin Muresan Polgármester Úr vezetésével. A csoport programját a Perkáta-Kisbács Baráti
Egyesület szervezte.
2017. augusztus 2-7. között 4 fős delegáció látogatott el Perkáta képviseletében Saint-Maximin portugál
partneréhez, Figuieró dos Vinhosba a portugál település meghívására. A delegáció tárgyalt a kapcsolat
továbbfejlesztéséről is, illetve egy nemzetközi rendezvényen is részt vettek, amelyen jelen volt Portugália
köztársasági elnöke, Marcelo Rebelo de Sousa Úr is.
2017. augusztus 7-én egy baleset miatt mentőhelikopterrel a sportpályáról szállítottak el egy baleseti sérültet.
2017. augusztus 12-én a Perkátai Polgárőrség szervezésében országos lovas polgárőr szintfelmérő helyszíne
volt a kastélykert.
2017. augusztus 19-én második alkalommal szervezte meg a VELED ifjúsági egyesület az Ififesztet, amely
egész nap programokkal, majd este koncerttel várta az érdeklődőket.
Az augusztus 20-i állami ünnepen a kenyér szentelése Bozai Márton plébános által a reggeli misén történt
meg, majd a kastélyban az ünnep alkalmára a 150 éves a Magyar Posta kiállítás nyílt meg, amelyben a hazai
postatörténet mellett a perkátai posta elmúlt évtizedei is bemutatásra kerülnek.
2017. augusztus 24-én két témában hozott döntést a képviselő-testület. Egyrészt határozott az évek óta
működő szociális tűzifa pályázat benyújtásával és az önrész biztosításával kapcsolatban. Az elmúlt
időszakban évente 140-190 család támogatása valósult meg tűzifával az állam és az önkormányzat által.
Második napirendként az önkormányzat és intézményei dolgozói iskolakezdési támogatásáról döntöttünk,
támogatva 32 gyermek óvodai, iskolai és középiskolai évkezdését.
2017. augusztus 26-án Sárosdon a Kapa-Kupa rendezvényen több perkátai fiatal is kiválóan szerepelt, a
férfiak mezőnyében Szabó Tamás az első helyen, míg Zimmler Péter a második helyen végzett, Szabó Vanda
Rebeka pedig a nők között végzett az első helyen.
2017. augusztus 26-án Mészáros Réka a Fehérvár Szépe szépségversenyen III. helyezést ért el, így második
udvarhölgy lett. Az eredményével kvalifikálta magát az Alpok-Adria Szépségversenyre is.
2017. augusztus 28-án elnökségi ülést tartott a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület, amely várhatóan
október elején több vidékfejlesztési pályázati kiírást is nyilvánossá tesz a térség vállalkozói, civil szervezetei
és önkormányzatai számára.
A központi jogszabályok előírják, hogy a magyar önkormányzatoknak ebben az évben el kell készíteniük a
Településképi Arculati Kézikönyvüket, illetve az ahhoz kapcsolódó rendeletüket. Jelenleg 800
önkormányzat, köztük Perkáta dolgozik ezen a feladaton, amellyel kapcsolatban a képviselő-testület
nemrégiben kiválasztotta a dokumentumokat előkészítő Terra Stúdió Kft-t, mint szolgáltatót. A
dokumentumok előkészítési folyamatának egy lakossági fórum is része volt, amely augusztus 29-én a
Polgármesteri Hivatalban zajlott. A szolgáltatást végző tervezőiroda munkatársa beszámolt az előkészítés
jelenlegi helyzetéről, illetve a fő fejezeteket mutatta be.
2017. augusztus 31-én az iskola évtizedes vízbekötésének cseréje történt meg csőtörés miatt, ezért volt
fennakadás közel egy hétig a kastélykertben.
2017. augusztus 31-én az idén elnyert két településfejlesztési pályázat közül az orvosi rendelő engedélyes
tervét leszállította a kiválasztott tervezőiroda.
A Magyar Labdarúgó Szövetség a mai napon tájékoztatott, hogy a műfüves futsalpálya megvalósítására a
kivitelező kiválasztása megtörtént, a kivitelező a Strabag lesz. A kivitelezés várhatóan egy hónap múlva
kezdődik.
A következő időszak eseményei.
2017. szeptember 9-én 10 órakor a Győry kastély dísztermében az önkormányzati díszközgyűlésen átadásra
kerülnek az önkormányzati elismerések, majd F. Dőry Magdolna kiállítása kerül megnyitásra.
2017. szeptember 9-én szüreti felvonulás indul a Kastélykertből 13 órakor a falu utcáiba, majd 19 órától
Szüreti Bál várja a vendégeket.
2017. szeptember 11-én 17 órakor a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület szervezésében pályázati
tájékoztató kerül megtartásra a Győry kastélyban.
2017. szeptember 15-én 17 órakor a dunaújvárosi Intercisa Múzeumban kerül megnyitásra Dr. Baráth Károly
és Rajcsányi László „Azok a boldog békeidők” című kiállítása a kiegyezés 150. évfordulója alkalmából.
2017. szeptember 15-16-án a TeSzedd 2017-es akció kerül megrendezésre Perkátán.
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Szilasy László képviselő
Köszönöm az önkormányzatnak, illetve Polgármester Úrnak, hogy 2017. július 8-a és 15-e között nyolc
gyermeknek és két kísérőnek biztosítottak lehetőséget francia testvértelepülésünkre, Saint-Maximin-ba
történő látogatáshoz. Takács Dóra tanárnő felajánlotta az iskolának azt az emlékplakettet, amivel
megjutalmazták a gyermekeket a szereplésükért. Mindkét tanárnő kapott emlékplakettet. Kovács Tina Erika
tanárnőtől nem fogadtam el, hiszen ő most családi okok miatt elhagyta a településünket, hagytam, hogy nála
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maradjon az emlékplakett. Az emlékplakettet fel szeretném ajánlati a Győry kastély részére, amely a falu
kulturális értékeit kezeli.
Bogó Anikó képviselő
Köszönjük.
Szilasy László képviselő
2017. augusztus 31-én csőtörés történt az iskola mellett. Köszönöm Polgármester Úrnak, Erdős Károlynak és
csapatának a gyors segítséget. Viszonylag időben jeleztük a csőtörést, de nem volt biztos, hogy kész lesz a
tanévkezdésre. Csütörtök estére sikerült helyreállítani a csőtörést, így 2017. szeptember 1-jén gördülékenyen
indult a 2017/2018-as tanév.
Jelezném, hogy találtunk egy fát az iskola területén, ami szerintem darázsfészekként is működik és elég
korhadt állapotban van. Erdős Károllyal ma megtekintettük a fát és én javaslatot tettem arra, hogy azt a fát
próbáljuk meg kivágni. Ígéretet tett arra, hogy ezt megcsinálja.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több 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:
102/2017. (IX. 7.) 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. szeptember 7.
II. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Második napirendi pont tájékoztató Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről. Látható a tájékoztatóban, hogy a teljesítések időarányosak. Egy jelentős változás történt. A
TOP pályázatok keretében az orvosi rendelő, az óvodai bölcsőde fejlesztése valósul meg. A menedzsment
feladatokon kívül, amelyet az Albensis Kft. lát el, annak a díját leszámítva az állam előre átutalta részünkre a
pályázatok összegét. Az állam ezzel azt szerette volna elérni, hogy semmilyen akadály ne legyen a
kedvezményezettnek a projekt megvalósításában. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Amennyiben nincs, a képviselő-testület tudomásul vette a tájékoztatót.
III. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Harmadik napirendi pont „Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésének
megállapításáról” szóló 1/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása. A legfontosabb tétel a bölcsőde
építésével és az orvosi rendelő bővítésével kapcsolatos TOP-os pályázatok támogatásának folyósítása, amely
a felhalmozási költségvetési bevételnél szerepel. A kivitelezéssel kapcsolatos kiadások vélhetően idén nem
fognak teljesülni teljes mértékben, hiszen a beruházással nem fogunk egyik esetben sem végezni. Kérem a
képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs hozzászólás, javaslom elfogadásra a
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:
8/2017. (IX. 8.) önkormányzati rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „Perkáta Nagyközség
Önkormányzata 2017. évi költségvetésének megállapításáról” szóló 1/2017. (II. 16.)
önkormányzati rendelet módosítását. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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IV. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Negyedik napirendi pont „a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról” szóló
10/2016. (IV. 14.) önkormányzati rendelet módosítása. A rendeletmódosítás alapján a képviselő-testület az 1
millió Ft értékhatár alatti kötelezettségvállalással kapcsolatos döntést a polgármesterre ruházza át, ami a
gyakorlati működés egyszerűsítése érdekében szükséges.
Dr. Lakos László jegyző
A pénzügyi szabályzatainkban ez eddig is így szerepelt, hogy a Polgármester Úr a kötelezettségvállaló.
Igazából csak ennek a harmonizációja történik meg. A szabályzatokat természetesen a képviselő-testület
elfogadta.
Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs hozzászólás, javaslom elfogadásra
„a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról” szóló 10/2016. (IV. 14.)
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:
9/2017. (IX. 8.) önkormányzati rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „A képviselő-testület és
szervei szervezeti és működési szabályzatáról” szóló 10/2016. (IV. 14.) önkormányzati rendelet
módosítását. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
V. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Ötödik napirendi pont az I/50. Perkáta község ivóvízszolgáltató rendszer-V elnevezésű víziközmű rendszer
2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervével, valamint az I/88. Szabadegyháza és térsége szennyvízelvezetés
és tisztítás-SZV elnevezésű víziközmű rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervével kapcsolatos
döntéshozatal. A szennyvízhálózat vonatkozásában főként a mi döntésünk számít, mint gesztor településé. A
szennyvízhálózat tekintetében a Pénzügyi Bizottság ülésén felmerült egy kérdés. Vannak az anyagban olyan
tételek, amelyek nem a perkátai szennyvízhálózat fejlesztésére vonatkoznak, mégis Perkáta Nagyközség
Önkormányzata szerepel kötelezettségvállalókén. Azért van így, mert gesztor település vagyunk.
A településeken felmerülő karbantartási költségeket az önkormányzat három féle módon tudja teljesíteni. A
vízhálózatnál csak Perkátának van költsége. A szennyvízhálózatnál, ha csak Perkátának van költsége, az is
csak Perkátát érinti. Ha a közös szennyvíztelep fejlesztése szükséges, akkor a három település
létszámarányosan viseli a költségeket. Az idei első félévi bérleti díj úgy került átutalásra a Fejérvíz Zrt-től,
hogy levonták a javítási, karbantartási költségeket, ezáltal új gyakorlatot vezettek be, amit mi kicsit
nehezményezünk.
Dr. Lakos László jegyző
Igen, mert könyveléstechnikailag problémás ez a megoldás, nem szabályos. Fogunk erről velük beszélni.
Somogyi Balázs polgármester
A szennyvízhálózat esetében Szabadegyháza megadta a tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy mekkora
összeget tartanak külön számlán a 2018. évi víziközmű felújítási, pótlási és beruházási munkáira, de
Sárosdtól sajnos még nem kaptunk információt. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra az I/50. Perkáta község ivóvízszolgáltató rendszer-V elnevezésű
víziközmű rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervével kapcsolatos 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:
103/2017. (IX. 7.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az I/50. Perkáta község
ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-19354-1-001-00-10) víziközmű rendszer ellátásért felelőse,
megtárgyalta a 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervről szóló napirendi pontot és az alábbi
határozatot hozza:
1.)

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a melléklet szerinti I/50. Perkáta
község ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-19354-1-001-00-10) víziközmű rendszer 20182032. évi Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási tervét megismerte, és mint
véleményezésre jogosult elfogadja.

2.)

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a melléklet szerinti I/50. Perkáta
község ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-19354-1-001-00-10) víziközmű rendszer 20182032. évi Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervét - melyet meghatalmazás útján a
víziközmű-szolgáltató készíttet el - megismerte és jóváhagyja.

3.)

Az I/50. Perkáta község ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-19354-1-001-00-10) víziközmű
rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és a vízgyűjtőgazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van.

4.)

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a melléklet szerinti I/50. Perkáta
község ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-19354-1-001-00-10) víziközmű rendszer 20182032. évi Gördülő Fejlesztési Tervével kapcsolatban nyilatkozik, hogy az Önkormányzat a
2018. évi víziközmű felújítási, pótlási és beruházási munkáira 8 761 027 Ft összegű, a
korábbi évek során felhalmozott víziközmű fejlesztésre fordítandó anyagi forrással
rendelkezik, melyet a 2011. évi CCIX. törvény 18. §-a alapján elkülönített számlán kezel.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2017. szeptember 7.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom elfogadásra az I/88. Szabadegyháza és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV elnevezésű
víziközmű rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervével kapcsolatos 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:
104/2017. (IX. 7.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az I/88. Szabadegyháza és
térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-13259-1-003-00-06) víziközmű rendszer
ellátásért felelősök nevében eljáró Önkormányzata, a 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervet
megismerte, az általa képviselt Önkormányzatok részére a Vhr. 90/B. § (2) bekezdése szerinti
15 napos véleményezési határidőt biztosítva, az alábbi határozatot hozza:
1.) Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a melléklet szerinti I/88.
Szabadegyháza és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-13259-1-003-00-06)
víziközmű rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási tervét
megismerte, és mint véleményezésre jogosult elfogadja.
2.) Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a melléklet szerinti I/88.
Szabadegyháza és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-13259-1-003-00-06)
víziközmű rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervét - amelyet
meghatalmazás útján a víziközmű-szolgáltató készíttet el - megismerte, és jóváhagyja.
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3.) Az I/88. Szabadegyháza és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-13259-1-00300-06) víziközmű rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési
tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van.
4.) Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a melléklet szerinti I/88.
Szabadegyháza és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-13259-1-003-00-06)
víziközmű rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervével kapcsolatban
nyilatkozik, hogy az alább felsorolt résztulajdonos Önkormányzatok, a 2018. évi
víziközmű felújítási, pótlási és beruházási munkáira, a korábbi évek során felhalmozott
víziközmű fejlesztésre fordítandó anyagi forrással rendelkeznek, melyet a 2011. évi
CCIX. törvény 18. §-a alapján elkülönített számlán kezelnek.
Szabadegyháza Önkormányzat
8 107 787 Ft
Perkáta Önkormányzat
8 761 027 Ft
Sárosd Önkormányzat …………………….……Ft
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2017. szeptember 7.
VI. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Hatodik napirendi pont a foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című, TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00007 számú pályázattal és az
egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című, TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00013 számú pályázattal
kapcsolatos döntéshozatal. A TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00007 számú pályázat a Szivárvány Óvoda
bővítésére, a TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00013 számú pályázat az orvosi rendelő bővítésére és szolgálati lakás
felújítására vonatkozik. Mindkét pályázat esetében árajánlatokat kértünk be rehabilitációs szakmérnöki
tevékenységre, valamint műszaki ellenőr tevékenységre vonatkozóan. A Szivárvány Óvoda bővítése
tekintetében a rehabilitációs szakmérnöki tevékenységre vonatkozóan Reskó Péter árajánlata bruttó 250 000
Ft, Boldis Betti árajánlata bruttó 260 000 Ft, Sárközi Lászlóné árajánlata bruttó 200 000 Ft. Javaslom a
legkedvezőbb árajánlat elfogadását. A műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozóan a Várkapu Bt. árajánlata
1 600 000 Ft+áfa, a Trans Statika Kft. árajánlata 1 500 000 Ft+áfa, Tátrai Ferenc egyéni vállalkozó árajánlata
bruttó 1 790 000 Ft. Javaslom a legkedvezőbb árajánlat elfogadását.
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom, hogy Sárközi Lajosné
bruttó 200 000 Ft összegű árajánlatát fogadjuk el a TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00007 számú, „Szivárvány
óvoda bővítése Perkátán” című pályázat rehabilitációs szakmérnöki feladatainak 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:
105/2017. (IX. 7.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-1.4.1-15FE1-2016-00007 számú, „Szivárvány óvoda bővítése Perkátán” című pályázat megvalósításával
kapcsolatos rehabilitációs szakmérnöki feladatok elvégzésével Sárközi Lajosnét bízza meg
bruttó 200 000 Ft összegben.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2017. szeptember 7.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom, hogy Tátrai Ferenc egyéni vállalkozó bruttó 1 790 000 Ft összegű árajánlatát fogadjuk el a TOP1.4.1-15-FE1-2016-00007 számú, „Szivárvány óvoda bővítése Perkátán” című pályázat műszaki ellenőri
feladatainak elvégzésére vonatkozóan. 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:
106/2017. (IX. 7.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-1.4.1-15FE1-2016-00007 számú, „Szivárvány óvoda bővítése Perkátán” című pályázat megvalósításával
kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok elvégzésével Tátrai Ferenc egyéni vállalkozót bízza meg
bruttó 1 790 000 Ft összegben.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2017. szeptember 7.
Somogyi Balázs polgármester
Az orvosi rendelő bővítése és szolgálati lakás felújítása Perkátán című pályázat tekintetében a rehabilitációs
szakmérnöki tevékenységre vonatkozóan Reskó Péter árajánlata bruttó 500 000 Ft, Boldis Betti árajánlata
bruttó 480 000 Ft, Sárközi Lászlóné árajánlata bruttó 390 000 Ft. Javaslom a legkedvezőbb árajánlat
elfogadását. A műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozóan a Várkapu Bt. árajánlata 900 000 Ft+áfa, a Trans
Statika Kft. árajánlata 1 000 000 Ft+áfa, Tátrai Ferenc egyéni vállalkozó árajánlata bruttó 889 000 Ft.
Javaslom a legkedvezőbb árajánlat elfogadását.
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom, hogy Sárközi Lajosné
bruttó 390 000 Ft összegű árajánlatát fogadjuk el a TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00013 számú, az „Orvosi
rendelő bővítése és szolgálati lakás felújítása Perkátán” című pályázat rehabilitációs szakmérnöki
feladatainak 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:
107/2017. (IX. 7.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-4.1.1-15FE1-2016-00013 számú, „Orvosi rendelő bővítése és szolgálati lakás felújítása Perkátán” című
pályázat megvalósításával kapcsolatos rehabilitációs szakmérnöki feladatok elvégzésével
Sárközi Lajosnét bízza meg bruttó 390 000 Ft összegben.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2017. szeptember 7.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom, hogy Tátrai Ferenc egyéni vállalkozó bruttó 889 000 Ft összegű árajánlatát fogadjuk el a TOP4.1.1-15-FE1-2016-00013 számú, az „Orvosi rendelő bővítése és szolgálati lakás felújítása Perkátán” című
pályázat műszaki ellenőri feladatainak 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:
108/2017. (IX. 7.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-4.1.1-15FE1-2016-00013 számú, „Orvosi rendelő bővítése és szolgálati lakás felújítása Perkátán” című
pályázat megvalósításával kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok elvégzésével Tátrai Ferenc
egyéni vállalkozót bízza meg bruttó 889 000 Ft összegben.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2017. szeptember 7.
VII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Hetedik napirendi pont Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi
fordulójához történő csatlakozással kapcsolatos döntéshozatal. 2007 óta csatlakozik az önkormányzat az
ösztöndíjpályázathoz. Az „A” kategóriában azok pályázhatnak, akik már felsőoktatási intézményben
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tanulnak, részükre egy éves időtartamra kerül a támogatás megállapításra. „B” kategóriában azok
pályázhatnak, akik felsőoktatási tanulmányokat kívánnak kezdeni, részükre három évre kerül a támogatás
megállapításra. Az előző évekhez hasonlóan önkormányzatunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban felhasználható keretösszeget ötszázezer forintban határozza meg,
melyet a 2018. évi költségvetésében biztosít. A csatlakozási nyilatkozat benyújtási határideje 2017. október
2-a. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
„A” és „B” típusú Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához. 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:
109/2017. (IX. 7.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az önkormányzat
csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” és „B” típusú
Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához.
A képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban
felhasználható keretösszeget ötszázezer forintban határozza meg, melyet a 2018. évi
költségvetésben biztosít.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozási dokumentumot aláírja
és felkéri, hogy a fenti költség biztosítására a 2018. évi költségvetés tervezésekor legyen
figyelemmel.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2017. szeptember 7.
VIII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Nyolcadik napirendi pont az egyebek. Kérdezem Jegyző Urat, hogy egyebek napirendi pontban kíván-e
szólni?
Dr. Lakos László jegyző
Azt a tájékoztatást kaptam a beruházótól, hogy a hétfői napon megkezdődik a Perkáta 0328 hrsz-ú ingatlanon
a naperőmű park kivitelezése.
Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Szilasy László képviselő
A csőtöréssel kapcsolatban ma kint volt a kárszakértő. Ha megkezdődnek a tárgyalások a tankerülettel a
munkálatok elvégzésével kapcsolatban, akkor, ha kell, eljuttatom nektek is a felvett jegyzőkönyvet. A
tankerület biztosította az épületeket. Ennek mi lesz az eredménye, azt még nem tudjuk, de a költségek
megoszlásánál segítség lehet. Érdemes lenne a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal felvenni a
kapcsolatot, mert szerintem némi zavar volt az átadás-átvételnél. Rendszeresen kapunk a Fejérvíz Zrt-től
számlákat a Bocskai utca 3-ra, a Szabadság tér 5-re és a Park utca 2-re. Jeleztem a Fejérvíz Zrt-nek és a
számlákat átküldtem a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak. A Fejérvíz Zrt. munkatársától azt a
tájékoztatást kaptam, a tankerület részéről érkezett egy kérés, hogy ezekre a címekre érkező számlákat nekik
küldjék. Azt nem tudom, hogy ez milyen valóságtartalommal rendelkezik.
Somogyi Balázs polgármester
Jelezted felém, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak teljesítés igazolnia kell a közművek
használatát, a fogyasztást. A Fejérvíz Zrt. felé megtörtént-e?
Szilasy László képviselő
Nem tudom. Jeleztem, hogy a helyben dolgozó munkatársnak jelezhette volna már májusban a Fejérvíz Zrt.,
hogy valami gond van a fogyasztással. Kértem, adjanak lehetőséget arra, hogy én igazoljam a fogyasztást.
Erre azt a választ kaptam, hogy akár le is vonulhatunk.
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Somogyi Balázs polgármester
Akkor a kérés megtörtént feléjük. A Fejérvíz Zrt. nem kér teljesítésigazolást. Bemegy, leolvas és kiszámláz.
Bogó Anikó képviselő
Csakhogy magának is le tudja olvasni egy egyszerű lakos.
Szilasy László képviselő
Én nem tudom leolvasni, mert eddig nem is tudtam, hogy hol van.
Somogyi Balázs polgármester
Lehet a Fejérvíz Zrt. azt mondja, hogy az iskola is le tudja olvasni.
Szilasy László képviselő
Nem tudjuk, mert nincs eszközünk hozzá, hogy emelgessük a csatorna fedelet. Kértem, hogy amikor történik
a leolvasás, akkor értesítsenek. Mi is kimegyünk és vezetjük a vízóra állását, akkor előbb észrevesszük, hogy
ha van valami anomália, mert jelentős mennyiségű víz folyott el az értesítés hiányában. Tudom, hogy a
villanyóra a Park utca 2-ben van. Ahhoz biztos, hogy nem férek hozzá, ahhoz az eon munkatársának van
kulcsa. Most már tudom, hogy hol van a vízóra.
Somogyi Balázs polgármester
Nincs Park utca 2-es házszám, mert a páros oldalon nincsenek házak.
Szilasy László képviselő
De a számlán úgy jelenik meg, hogy a fogyasztási hely Park utca 2.
Somogyi Balázs polgármester
Gondolom, hogy csak úgy tudta beírni.
Bogó Anikó képviselő
Sok szeretettel várunk mindenkit a 2017. szeptember 9-én 10 órakor tartandó díszközgyűlésre, a
kiállításokra, a szüreti felvonulásra és az esti bálra.
Somogyi Balázs polgármester
Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy egyebek napirendi pontban van-e egyéb kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nincs, a képviselő-testület ülését bezárom.
Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester a testületi ülést 18:10 perckor
bezárta.

Somogyi Balázs
polgármester

Dr. Lakos László
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Szilasy László
képviselő

Szabó Tamás
képviselő
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