
Polgármesteri beszámoló 

a két ülés közti eseményekről 2017. szeptember 7-e és 2017. november 9-e között 

 

2017. szeptember 7. Perkáta 

Önkormányzatunk az elmúlt években az iskolai sportterek bővítése, a Perkátai SE 

sportolóinak edzéslehetőségeinek kiterjesztése és helyi szabadidő sport támogatására már több 

alkalommal pályázott műfüves futsalpálya megvalósítására. A tavalyi évben előkészített és 

idei évben benyújtott pályázat eredményeként a Magyar Labdarúgó Szövetség pályaépítési 

programjának 39. építési ütemében sikerrel pályázott és tegnap a nyertes kivitelezőt is 

kiválasztotta a szövetség. A futsalpálya megvalósulása kapcsán a Hungrana Kft. jelentős, 

közel 24,5 millió forintos TAO befizetést tett meg még a tavalyi év végén a labdarúgó 

szövetség felé, emellett az önkormányzat 5,7 millió forint önrészt biztosított a megvalósítás és 

a használat idejére, illetve vállalja a működtetés költségeit. A Hungrana Kft-nek köszönjük az 

óriási támogatást, amely céget felkértem a pálya névadójaként. A kivitelezési munkálatok 

előtt önkormányzatunk megkötötte a szükséges megállapodásokat a szövetséggel és az iskolát 

fenntartó KLIK-kel. A munkálatok október végén kezdődtek meg, és várhatóan a november 

végére készül el a pálya. 

 

2017. szeptember 7. Perkáta 

Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága 2017. szeptember 7-én küldte meg Perkáta 

Nagyközség Önkormányzata részére hivatalos értesítését, miszerint a Társadalmi és 

környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című felhívására benyújtott, TOP-

1.2.1-15-FE1-2016-00015 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét az Magyar 

Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság vezetője 76.000.000 Ft összegű támogatásra 

érdemesnek ítélte. A turisztikai fejlesztéssel, egy szabadtéri rendezvénytérrel és a kastély 

homlokzatára vetített fényjátékkal lesz gazdagabb településünk. Az új lehetőséggel a térség 

turisztikai vonzerejét tudjuk majd növelni. A projekttel kapcsolatban önkormányzatunk 

október 26-án kötötte meg a támogatási szerződést. 

 



2017. szeptember 9. Perkáta 

A búcsúhoz kapcsolódóan szeptember 9-én díszközgyűlést tartott Perkáta Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-testülete, amelyen számos oklevelet és díjat nyújtottunk át, 

egyrészt a településen az elmúlt évben kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyeknek, illetve 

átadásra kerültek az önkormányzat által alapított elismerések díjazottjai. Első alkalommal 

kerültek átadásra a Perkáta Közszolgálatáért díjai, amelynek keretében 6 idén 

nyugállományba vonult, Perkátát szolgáló közalkalmazott vehetett át elismerő oklevelet. Majd 

Dr. Tóth Ferenc nyugalmazott gyógyszerész díszpolgári díjat vehetett át. A másik idei 

díszpolgárunk Sztanó Anna sajnos nem tudott részt venni az díszközgyűlésen. 

A közgyűlést követően Farkasné Dőry Magdolna Bagoly kiállításának megnyitója történt 

meg. 13 órakor a szüreti felvonulás indult a faluba, majd este Szüreti Bál került 

megszervezésre, amelyen fellépett a 3+2 zenekar. 

 

2017. szeptember 11. Perkáta 

Vidékfejlesztési fórumot tartott Perkátán a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület 2017. 

szeptember 11-én. Az esemény 17 órakor kezdődött a Győry-kastély konferencia termében. 

Elsőként Somogyi Balázs, Perkáta polgármestere köszöntötte a megjelenteket, akik környező 

településekről érkezett képviselők, vállalkozók és érdeklődők voltak. A fórum első előadója 

Kutai Tibor, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Fejér megyei terület felelőse volt, aki magát a 

hálózatot mutatta be. Elmondta, hogy az általuk nyújtott pályázati lehetőségekkel kisebb 

projektek megvalósítását is támogatják, többek között helyi értékmentő projekteket, 

rendezvényeket. Őt Soponyai László, a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. regionális 

tanácsadója követte, aki ismertette bővebben a GINOP (Gazdaság Innovációs Operatív 

Program) és az EFOP (Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program) pályázati lehetőségeit. 

A fórum utolsó előadója Tatár Szilvia, a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület 

munkaszervezet vezetője volt. Ismertette a LEADER pályázatok négy kategóriáját. A 

gazdasági aktivitás javítására, a gazdasági és lakossági szempontból is vonzó településkép 

kialakítására, közösségi szolgáltatások elérhetőségének javítására, közösségi értékek 

erősítésére, helyi együttműködések támogatására nyújthatnak be támogatási igényt. 

 



2017. szeptember 15-től Perkáta 

Szeptember 15-től hirdette meg a szolgáltató, majd utána további négy napra vonatkozó 

napközbeni áramszünetét, amely a rendszer korszerűsítése és a két vállalkozás fejlesztési 

igénye miatt történt. A munkálatokat a szolgáltató más ügyekben (pl. vezetékek körüli 

fakivágások, nyesések, illetve közvilágítás karbantartása) is dolgozó vállalkozása végezte, 

amelynek keretében a Szabadság téren három, míg a Saint-Maximin utcában öt oszlop 

cseréje-áthelyezése történt meg. A soron következő időszakban október második felében 

számos közvilágítási probléma történt, amelyben két jelentős időjárási esemény miatt Perkáta 

egy részében két alkalommal is több napig nem volt közvilágítás, illetve egy tömbben egy a 

fenti fejlesztésből hátramaradt probléma okozott gondot. 

 

2017. szeptember 15. Perkáta 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata az idei évben is csatlakozott a „TeSzedd! – Önkéntesen 

a tiszta Magyarországért” elnevezésű kezdeményezéshez. Szeptember 15-én, a negyedik 

tanítási órát követően a Hunyadi Mátyás Általános Iskola pedagógusai és diákjai a település 

központot tisztították meg. A gyerekek lelkesen gyűjtötték a szemetet, szép számmal teltek 

meg a zsákok, melyeket a Faluüzemeltetés traktorral szállított le a hivatal udvarába. 

Szeptember 16-a délelőttjén, 8 órától folytatódott a TeSzedd! akció, amelyen a Polgármesteri 

Hivatal, a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Faluüzemeltetés munkatársai vettek 

részt. 

 

2017. szeptember 16. Dunaújváros 

2017. szeptember 16-án délután nyílt meg Dunaújvárosban, az Intercisa Múzeumba az „Azok 

a Boldog Békeidők…” vándor kiállítás, melyet a perkátai Győry-kastélyban is 4 hónapon 

keresztül csodálhattak meg az érdeklődők. Rajcsányi László és Dr. Baráth Károly ismét egy 

nagyon színvonalas kiállítást rendezett be. A megnyitón Farkas Lajos intézményvezető 

örömét fejezte ki, hogy az Intercisa Múzeum helyet adhat a korszakot bemutató kiállításnak, 

majd Dr. Baráth Károly a korszakot meghatározó történelmi, gazdasági, kulturális 

hozadékokat kiemelve mutatta be és nyitotta meg a kiállítást. 



 

2017. szeptember 16. és 23. Perkáta 

2017. szeptember 16-án és 23-án képzés tartott az Alba Caritas Hungarica Alapítvány 

Perkátán. A képzés az egyházmegye önkéntesei számára szólt, melyen 15 perkátai önkéntes 

vett részt. A képzésre az EFOP-1.3.5-16, „A karitatív segítségnyújtás előmozdítása szakértők 

és önkéntesek bevonásával” elnevezésű, Európai Uniós pályázat keretein belül került sor. A 

későbbiekben nem csak Perkátán, hanem a megye több településén is sort kerítenek majd a 

program megszervezésére. Településünkön Farkas István, az Alba Caritas Hungarica 

Alapítvány fenntartásában, Székesfehérváron működő RÉV Szenvedélybeteg-segítő 

Ambulancia intézményvezetője vezette le a képzést, melynek témája az asszertív 

kommunikáció volt, önismereti és személyiségi tesztekkel kiegészítve. Szituációs 

gyakorlatok, jó hangulatú közösség erősítő beszélgetések színesítették az együtt eltöltött időt, 

s a probléma megoldó képesség fejlesztésére is hangsúlyt fektettek. 

 

2017. szeptember 21. Budapest 

Duen Jielong a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövete a népköztársaság kikiáltásának 

68. éfordulója alkalmából (szerk. az állami ünnep október 1-jén van hivatalosan) ünnepi 

műsort és fogadást adott, amelyre legrégebbi kapcsolat okán Perkáta önkormányzatát is 

meghívta, ahogy teszi ezt hagyományosan. A budapesti XIII. kerületi Radnóti Miklós 

Művelődési Házba (RaM Colosseum), tegnapra szervezett ünnepségen jómagam is részt 

vettem. Nagykövet Úr köszöntött minket, illetve mutatta be a Selyemút kapcsán újjáalakított 

kereskedelmi övezet az Egy övezet, egy út című kisfilmet, amely programnak Magyarország 

is aktív, európai szövetségese. Nagykövet Úr ezután bejelentette, hogy a nagykövetség első 

beosztottja (a nagykövet általános helyettese), Chen Xiaojun Asszony 6 éves szolgálata után 

visszatér Kínába. Első beosztott Asszony 3 alkalommal szolgált már a budapesti 

nagykövetségen és nagyon sokat tett Perkáta és Huaxiang kapcsolatáért, többek között 

fogadta a tavaly augusztusi huaxiangi delegációt is a nagykövetségen. Utódja is bemutatásra 

került, Liu Bo első beosztott Úr, aki szintén ismeri már Perkátát, több alkalommal is járt 

nálunk, de legutolsó magyarországi szolgálata előtt még a régi kastélyt látta, így 

természetesen meghívtam, hogy tekintse a megújított Magyar-kínai kulturális központot, 

illetve a testvértelepülésünk által berendezett kiállítást. Az ünnepi műsort a Yunnan 



tartományból érkező, számos díjjal kitüntetett, köztük a IV. Lótusz táncversenyen többszörös 

díjazott Yunnani Táncegyüttes adta, Dinamikus Yunnan címmel. 

 

2017. szeptember 28. Dunaújváros 

Suszter Tamás ezredes, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője szeptember 28-ára hívta 

össze a Járási Közbiztonsági Fórumot, amelyre meghívást kaptak a társszervezek, az 

önkormányzatok és a polgárőrségek vezetői is. Kapitány Úr köszöntötte a jelenlevőket és 

beszámolót is tartott, illetve mellette a kapitányság osztályainak vezetői is, illetve a Perkáta 

területét magába foglaló Adonyi Rendőrőrs parancsnoka, dr. Mák Attila is, sőt a megyei 

kapitányság vezetőhelyettese is. 

 

2017. szeptember 28. Perkáta 

Kínai delegáció tett látogatást a Győry-kastélyt üzembentartó Kínai-Magyar Kulturális 

Turisztikai Központban 2017. szeptember 28-án. A delegáció a Zhejiang Kerület Társadalmi 

Közbiztonságáért Felelős Bizottságát képviselte. Vezetőjük Zhu Hengyi, a bizottság alelnöke 

volt. A kastélyban Somogyi Balázs polgármester fogadta a vendégeket. Először szóban 

mutatta be a Kínai-Magyar Kulturális Turisztikai Központot, ismertette az Európai Uniós 

pályázatot, melynek keretein belül megvalósult az épület felújítása. Felhívta a figyelmét a 

delegációnak a két állandó kiállításra is, melyek közül az egyik a kínai kultúrát és Perkáta 

testvértelepülését Huaxiangot, illetve a két település kapcsolatát mutatja be a látogatók 

számára. 

 

2017. szeptember 28. Perkáta 

Horváth Béla történész legújabb könyvének bemutatója zajlott le a Győry-kastélyban 2017. 

szeptember 28-án. A 6. (Württemberg) Huszárezred az 1848-49-es Magyar 

Szabadságharcban című könyvvel kapcsolatos, rendhagyó történelemi előadás nemcsak a 

felnőtteket, de az ifjúságot is vonzotta. 

 



2017. szeptember 29. Perkáta 

A Győry kastélyban újabb kézműves kiállítás nyílt meg, ezúttal az ősz jegyében. 

 

2017. október 2-3. Perkáta 

Az szépkorúakat ünnepeltük Perkátán, az Idősek Világnapja alkalmából 2017. október 2-án és 

3-án is. Október 2-án a Perkátai Nyugdíjas Klubot vendégelte meg Perkáta Nagyközség 

Önkormányzata a Győry-kastély épületében. Elsőként Somogyi Balázs polgármester 

köszöntötte a klub tagjait, s beszédében az idősek bölcsességét, valamint a közösségben való 

fontos szerepüket hangsúlyozta. Utána Somogyi Anna, a Perkátai Nyugdíjas Klub vezetője 

mondott köszöntőt, majd a Vox Caritatis Egyházi Kórus énekelt alkalomhoz méltó dalokat, s 

a délután egy közösen elfogyasztott vacsorával zárult. Október 3-án a Perkátai Nyugdíjasok 

Baráti Körének tagjait is köszöntötte az önkormányzat. A program Somogyi Balázs 

beszédével vette kezdetét, melyben megköszönte a tagság egész éves munkáját, aktív 

közösségi tevékenységét. Ezt követően a megjelenteket Dr. Nagy Andrásné, a Perkátai 

Nyugdíjasok Baráti Körének elnöke üdvözölte. A vendégség ideje alatt a baráti kör 

énekkarosai dalra is fakadtak, így még kellemesebb hangulatban folytatódott az idősek 

ünneplése. 

 

2017. október 4. Daruszentmiklós 

A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület közgyűlésén új felügyelő bizottsági tagot 

választott. 

 

2017. október 14. Adony 

A szüret után az újbor megköszönése kapcsán minden évben hálaadó ünnepséget szervez a 

perkátai tagokkal is rendelkező Dunamenti Szent Orbán Borrend Adony, melyet idén ma 

került megtartásra az adonyi Szent Orbán kápolnánál. Bozai Márton plébános atyánk ezt az 

ünnepséget az identitásunk részének nevezte a litánia előtti köszöntőjében. Králl István, a 

borrend nagymestere a litániát követően köszöntötte a vendégeket, majd dr. Galambos Dénes 



térségünk országgyűlési képviselője méltatta a térség gazdáinak munkáját, illetve emelte ki a 

települések elmúlt időszakbeli pályázati eredményeit. A borrend őszi hálaadó rendezvényén 

kerül átadásra 2009-től a Dr. Menyhárt Ferenc és Zsíros Mária által alapított Év borásza díj, 

amelyet tavaly a perkátai Nedves Tibor kapott meg, míg idén a fiatal adonyi gazda, Paulusz 

Bálint érdemelte ki a díjat. 

 

2017. október 16. Perkáta 

2017. október 16-ai héten rendhagyó rajzórára várták az általános iskolás gyerekeket a Kínai-

Magyar Kulturális Turisztikai Központban. A programra a Kínában hagyományos Őszközép 

ünnep kapcsán került sor, ami az ország második legnagyobb ünnepe, s többek között 

lampionokkal szokták felhívni a figyelmet a beköszöntére. A héten, a rajzórán részt vevő 

gyerekek lampionokat készíthettek, és csütörtökön, október 19-én, 18 órakor egy felvonuláson 

vehettek részt, amire mindenki a saját maga által készített kis lámpást hozhatta el. A 

gyerekeket a központ munkatársai köszöntötték, meleg teával, pogácsával, cukorkával 

fogadták őket a kastély előtt. Később Fórizs Csilla és Pavlicsek Nikolett szervezők szóltak pár 

szót a felvonulás szabályairól és kértek mindenkit, hogy egymás után, szép sorban haladjanak 

a kijelölt útvonalon. A menet a kastély mögött haladt el, majd a Spotházat mellett elsétálva 

egy kört tettek a sportpályán, ezt követően az általános iskola mellett jöttek fel, és tértek 

vissza a kastélyhoz. A gyerekek lelkesen és izgatottan vettek részt a lampionos felvonuláson, 

várták a programot. 

 

2017. október 18. Perkáta 

Vaslakodalmuk alkalmából köszöntöttük Nedves Györgyöt és Nedves Györgynét, született 

Pavlicsek Magdolnát, akik 1952. október 18-án mondták ki a boldogító igent Perkátán. 

Ennek, immár 65 éve. Azóta élnek együtt szeretetben, megbecsülésben. 2017. október 18-án, 

az évforduló napján Somogyi Balázs polgármester és László Klaudia aljegyző köszöntötték a 

házaspárt e szép évszám örömére. A köszöntés során beszélgettek az elmúlt időkről, s a 

hosszú házasság titkáról. 

 



2017. október 19. Budapest 

Az Országos Polgárőr Szövetség 2017. október 19-én ünnepséget szervezett az ’56-os 

forradalom 61. évfordulója, valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának 28. évfordulója 

alkalmából. A rendezvény helyszíne a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet színházterme 

volt, s az alkalom kapcsán jutalmazásokra, elismerések átadására is sor került. A 

rendezvényen dr. Simon Miklós, az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának 

alelnöke mondott köszöntőbeszédet, melyben kiemelte, hogy a polgárőrségben végzett 

önkéntes munkának milyen fontos szerepe van nem csak a közbiztonság fenntartásában, 

hanem az ország életében is, hiszen ez példaként szerepelhet akárhol. Ezt követően kezdetét 

vette a kitüntetések átadása is, ahol a Perkátai Polgárőrség eredményes tevékenységéért 

országos szinten az „Év Polgárőr Egyesülete” címet vehette át. Az ünnepségen az egyesületet 

Horváth István, az egyesület elnöke képviselte, ő vette át az emlékérmét és a díszoklevelet dr. 

Túrós Andrástól, az Országos Polgárőr Szövetség elnökétől. A program végén Szegedi Csaba 

operaénekes műsorát hallgathatták meg a jelenlévők, majd egy pohárköszöntővel és 

fogadással zárult a délután. 

 

2017. október 20. Perkáta 

Az 1956. október 23-i forradalom és szabadságharc emlékére nemzeti ünnepünk alkalmából 

délután ünnepséget szervezett Perkáta Nagyközség Önkormányzata, amelyen a Perkátai 

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és AMI diákjai adtak ünnepi műsort, majd jómagam 

mondtam ünnepi beszédet. Az ünnepséget követően koszorúzásra került sor az iskola előtt 

Pongrátz Gergely szobránál és Csányi Sándor emléktáblájánál. Másnap a budapesti 

Köztemető 301-es parcellájában Csányi Sándor sírjára is virágot tettem. 

 

2017. október 31. – november 1. Perkáta 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2017. október 31-én, 16 órakor halottak napi 

koszorúzást szervezett, mely során Perkáta világháborús emlékműveinél és díszpolgárainak 

sírjánál emlékeznek meg. A koszorúzásra szeretettel várnak mindenkit, aki csatlakozni 

szeretne a kezdeményezéshez. Elsőként a völgyön található háborús emlékművet koszorúzzák 

meg a részt vevők, majd ezt követően a temetőbe indulnak tovább. November 1-jén 14.30-től 



Bozai Márton plébános misét celebrált a temetőkápolnában, majd megáldotta Polgári 

Összefogás Perkátáért Egyesület által felújított és a temetőkápolna mögé felállított Csirói 

keresztet. A Halottak napja időszakában a Perkátai Polgárőrség temetői szolgálatot biztosított, 

amit köszönünk. 

 

2017. november 9. Perkáta 

Több rendkívüli ülést is tartott az elmúlt időszakban Perkáta Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testülete. Október 29-én a helyi iskolai körzethatárral, a rendkívüli kormányzati 

intézkedése támogatása pályázattal kapcsolatban hozott határozatot, illetve a reklámfelületek 

rendjével kapcsolatos rendeletet alkotott. November 9-én pedig kivitelezési közbeszerzési 

eljárást írt ki a TOP-4.1.1-es pályázati kategóriában az egészség bővítésére és felújítására 

elnyert projekt kapcsán. 

 

Következő időszak eseményei: 

2017. november 17. 17 óra – Perkáta téglái című kiállítás a Győry kastélyban 

2017. november 18. este – az iskolai Szülői Szervezet által rendezett jótékonysági Erzsébet-

napi bál 

2017. december 3, 10, 17 és 20. – Perkátai Ádventi rendezvénysorozat és 

PerkátaKarácsony2017 

 

Perkáta, 2017. november 10. 

Somogyi Balázs polgármester 


