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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Készült: A 2018. február 15-én 16:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme
Jelen vannak:
Somogyi Balázs polgármester, Vátkainé Boda Ildikó, Szabó Tamás, Szilasy László, Molnár
József képviselő-testületi tagok
Dr. Lakos László jegyző
Somogyi Balázs polgármester
Köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel öt fő
testületi tag jelen van. Bogó Anikó és Kovács Ferenc képviselő-testületi tagok jelezték
távolmaradásukat. A képviselő-testület régen határozattal fogadta el a jegyzőkönyv hitelesítők
személyét, illetve a napirendet még akkor is, ha az írásban kiküldött meghívótól nem tér el. Most az
a kérés, hogy ne csak tudomásul vegyük a jegyzőkönyv hitelesítők személyét, illetve a napirendet,
hanem mindegyikről hozzunk határozatot. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javaslom Vátkainé Boda
Ildikó és Szabó Tamás képviselő-testületi tagokat. Kérem a képviselő-testület tagjainak a
hozzászólásait a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatra vonatkozóan. Amennyiben
nincs, aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezz.
A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
12/2018. (II. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2018.
február 15-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Vátkainé Boda Ildikót és
Szabó Tamást választja meg.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2018. február 15.
Somogyi Balázs polgármester
A képviselő-testületi ülés meghívója kilenc napirendi ponttal került kiküldésre. Kérdezem a
képviselő-testület tagjait, hogy egyéb napirendi pont felvételére vagy napirend módosításra van-e
javaslat? Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a 2018. február 15-i képviselő-testületi ülés
napirendjét. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
13/2018. (II. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. február 15-i képviselőtestületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el.
NAPIREND
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1. Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének megállapításáról
szóló rendelettervezet megtárgyalása
2. Perkáta Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő
három évre várható összegének meghatározása
3. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló
köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelettervezet megtárgyalása
4. Perkáta Nagyközség Polgármestere Cafetéria Szabályzatának megtárgyalása
5. Rendelkezés a települési környezetvédelmi alap felhasználásáról
6. Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása
7. Óvodai beíratást megelőző hirdetmény közzétételével kapcsolatos döntéshozatal
8. A Perkátai Általános Művelődési Központ 2017. évi beszámolójának és 2018. évi
munkatervének elfogadása
9. Egyebek
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2018. február 15.
Somogyi Balázs polgármester
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a képviselő-testületi ülés első hat napirendi pontját. Kovács Ferenc
képviselő-testületi tag távollétében Szilasy László képviselő-testületi tagot, Pénzügyi Bizottsági
tagot kérem meg, hogy a Pénzügyi Bizottság döntéséről tájékoztassa a képviselő-testületet.
Szilasy László képviselő
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Polgármester Úr által említett napirendi pontokat. A Pénzügyi
Bizottság elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek az előterjesztéseket.
I. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Első napirendi pont Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének
megállapításáról szóló rendelettervezet megtárgyalása. Az önkormányzat a központi
költségvetésből igénybe vehető normatívákat a 2018. évben is feladatfinanszírozás keretében
igényli, amely a kötelező feladatokra terjed ki. A tavalyi évben látható volt, hogy az iskola
fenntartása már nem minket terhelt, igaz fordítottunk az iskola fenntartására összeget. Az idei
költségvetésben is terveztünk 500 000 Ft-ot az iskola fenntartására, ami kisebb működési
kiadásokhoz kapcsolódik. Az iskola területén egy futsal pálya épült meg, amelyhez az
önkormányzat hozzávetőlegesen 6 millió Ft összegű önrészt biztosított. Még ezen felül van olyan
tétel, ami az idei évhez kapcsolódik, mint például a pálya megközelítését segítő járdák kialakítása.
Az önkormányzat akkor is foglalkozik az intézménnyel, ha már erre jogszabályi kötelezettséggel
nem rendelkezik. Az önkormányzat a Perkátai Általános Művelődési Központ, a Perkátai Szociális
Központ és a Polgármesteri Hivatal működésének biztosításán túl ellát faluüzemeltetési,
egészségügyi feladatokat. A költségvetés az elmúlt évekhez képest jelentős pályázati összegekkel
bír. Két folyamatban lévő kivitelezéssel rendelkező pályázatunk van. Három megnyert TOP-os
pályázat költségei is szerepelnek a költségvetésben. Az elmúlt évekhez képest az önkormányzat
hiánya csökkent. A költségvetést taktikusan úgy építjük fel, hogy a kiadások magasra vannak
tervezve, a bevételek alacsonyra. Általában az az összeg, amelyet az önkormányzat az elmúlt
években az államtól rendkívüli működési támogatásként megkapott, az az elmúlt két évben elég
3

szerény volt és ez okozott problémát. Végig takarékos gazdálkodást folytattunk. Amennyiben
szükséges, akkor elsősorban azokat a költségeket faragjuk le év közben, amelyeket nem ítélünk meg
fontosnak. Természetesen mindig az elsők között szerepelnek a bérfizetéshez, illetve az
ellátottakhoz kapcsolódó kiadások. Az elmúlt évben jelentősen nőttek a saját bevételeink is. Az
önkormányzat két módon lehet eredményes. Egyrészt ha a pályázatokban jelentős szerepet vállal,
amiben úgy gondolom, hogy az elmúlt években voltak sikereink. Másrészt, ha jelentős helyi
bevételekkel bír. A térségünkben van több önkormányzat, akik a különböző üzemek, gyárak miatt
jelentős adóbevételre számíthatnak. Mi ezek közé nem tartozunk, de az elmúlt évben jelentősen nőtt
a helyi iparűzési adó bevétel a településen, ami a helyi vállalkozók eredményes működésének
köszönhető. Egy új adózó is megjelent az áramátadóhoz kapcsolódóan, ez a Mavir Zrt, amely a
legjelentősebb adózóvá vált a településen.
Az elmúlt években is tettünk félre a költségvetésben olyan tételekre, amelyeket szerettünk volna
megvalósítani. Tavaly a futsal pályára biztosítottuk az önrészt. Egy útépítési keretösszeg is szerepelt
a tavalyi költségvetésben, amelyet az idei évben is beterveztünk. Reméljük, hogy meg is tudjuk
valósítani.
Nem puffogtatások voltak azok az ígéretek, amelyeket az elmúlt választáson a falu legfontosabb
ügyeinek tekintettünk. Vannak olyan programok, amelyek megvalósultak, vannak olyanok, amelyek
folyamatban vannak és vannak olyanok, amelyek még nem valósultak meg. Látjuk azt, hogy az
útfelújítás az a legfontosabb olyan téma, amelyre hazai és uniós forrást sem tudunk igénybe venni.
Idén természetesen útra fogunk pályázni, hiszen más kategóriában már nagyon nem is tudunk
indulni. A saját erőből történő útépítés az elmúlt években nem valósult meg. Tudom azt, hogy a
lakosság mindig számon kéri azt, hogy a befizetett gépjárműadója, illetve az állam által biztosított
útfenntartásra fordítható normatíva mire van fordítva. A település lakosai által befizetett
gépjárműadónak csak a 40 %-a marad helyben. Tudjuk azt a helyi igényt, hogy minél többet kellene
fordítani az utakra. Reméljük, hogy az idei évben sikerül útfejlesztésre is fordítani. Az elmúlt
években a Táncsics Mihály utcából érkeztek igények. A Táncsics Mihály utca biztos, hogy a
legsalakozottabb utcának számít Perkátán. Ha egyszer salakozunk más utcákban, akkor biztos, hogy
a Táncsics Mihály utcában háromszor. Tudom azt, hogy a Kossuth Lajos utca vége, az Attila utca
sem pormentes. Vannak olyan utcák, amelyek pormentesnek számítanak, de már kátyúsodnak.
Uniós és hazai pályázati támogatás belterületi útra csak egy van. 2010 óta vagy nem ebben a
pályázati kategóriában indultunk, mert választanunk kellett, vagy nem nyertünk erre forrást. Egy
utas pályázatunk van beadva, amely a szőlőhegyi út javítására vonatkozik. Ez a pályázat
kifejezetten külterületi utakra vagy zártkertek elérhetőségére vonatkozik.
Az intézmények felújítására fordítunk jelentős tételeket. Már csak két épület van, amelyekhez nem
nyúltunk hozzá, a Faluház és a Polgármesteri Hivatal. A Faluházra vonatkozóan már van benyújtva
pályázat.
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra
Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendeletet.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi rendeletet alkotja:
2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Perkáta Nagyközség
Önkormányzata 2018. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendeletet. A
rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
II. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Második napirendi pont Perkáta Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek, valamint
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő
három évre várható összegének meghatározása. A határozatot a költségvetéssel együtt kell
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elfogadni. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom
elfogadásra a határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
14/2018. (II. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete „az államháztartásról” szóló 2011.
évi CXCV. törvény 29/A. §-ban előírt kötelezettségének eleget téve a saját bevételeinek és
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet
követő három évre várható összegét a következőkben határozza meg:
Bevételek
353/2011. (XII. 30.)
Korm.
rend.
értelmében
az
önkormányzat
saját
bevételének minősül

e Ft-ban

2018

2019

2020

2021

51 750

30 750

30 750

30 750

14 079

14 079

14 079

14 079

0

0

0

0

0

0

0

0

5. bírság-, pótlék- és
díjbevétel

1 685

1 685

1 685

1 685

6. a kezességvállalással
kapcsolatos megtérülés

0

0

0

0

67 514

67 514

67 514

67 514

1. a helyi adóból
származó bevétel
2. az önkormányzati
vagyon
és
az
önkormányzatot
megillető vagyoni értékű
jog értékesítéséből és
hasznosításából
származó bevétel
3. az osztalék, a
koncessziós díj és a
hozambevétel
4. a tárgyi eszköz és az
immateriális
jószág,
részvény,
részesedés,
vállalat értékesítéséből
vagy
privatizációból
származó bevétel

Saját bevételek

Adósságot keletkeztető ügyletek
Adósságot
keletkeztető
ügyletekből
és
2018
kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségek
1. Adósságot keletkeztető
0
hitel törlesztése

e Ft-ban
2019

2020

2021

0

0

0
5

2. Fejlesztési hitel
törlesztése
Hitel törlesztése ÁHT-n
kívülre
3. Hitelek, kölcsönök
kamata
Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2018. február 15.
III. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Harmadik napirendi pont a Perkátai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati
jogviszonyban álló köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelettervezet megtárgyalása.
Az illetménykiegészítés a költségvetésbe beépítésre került. Sokat lehet hallani a közéletben, hogy
vannak olyan közalkalmazottak, közszolgák, akiknek a jövedelmi viszonya rendezve lett az elmúlt
években. Sajnos az önkormányzatnál dolgozó köztisztviselők illetményalapja nem változott hosszú
évek óta. Az elmúlt év költségvetésének módosításakor a képviselő-testület emelte a köztisztviselők
illetményalapját. Minden évben kötelező a költségvetéssel együtt elfogadni a közszolgálati
jogviszonyban
álló
köztisztviselők
illetménykiegészítéséről
szóló
rendeletet.
Az
illetménykiegészítés maximum 20 % lehet, mind a középfokú, mind a felsőfokú végzettségűek
esetében. A rendelet arról szól, hogy a képviselő-testület 20 %-os illetménykiegészítést állapít meg
a 2018. évre a köztisztviselők részére. A Polgármesteri Hivatalban dolgozó munkatársak
leterheltsége elég nagy. Látjuk azt, hogy elsősorban a középfokú végzettségűeknél olyan elszívó
hatás van, amely nem teszi vonzóvá ezt a hivatalt. Ez pont azért van, mert az ő bérük nem lett
rendezve. Az elmúlt években több alkalommal hirdettek sztrájkot az önkormányzati dolgozók
országszerte, melyhez a helyi köztisztviselők nem csatlakoztak. Sok helyen már életpályamodellt
kínált az állam a közszolgáknak, az önkormányzati dolgozóknak nem. A tavalyi költségvetéssel,
annak módosításával és az idei költségvetéssel mi tudjuk ezt biztosítani. Ez azt jelenti, hogy tavaly
70 %-kal tudtuk emelni a helyi köztisztviselők illetményalapját, az illetménykiegészítésüket pedig
az idei évtől ismét a törvényi maximumnak megfelelően állapítjuk meg. Ez sajnos nem mindenkinél
jelent tényleges emelkedést, mert a középfokú végzettségűeknek a jövedelmét még így is ki kell
egészíteni a garantált bérminimumra. Azoknak tudunk versenyképesebb jövedelmet biztosítani,
akik felsőfokú végzettséggel rendelkeznek.
Kérem, a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Szilasy László képviselő
Polgármester Úr gyakorlatilag mindent elmondott, amit mi a Pénzügyi Bizottság ülésén
megtárgyaltunk. Egyet szeretnék kiemelni, ami a Pénzügyi Bizottság véleményének egy
összegzése, túl azon, amit elmondtál. A bizottság tagjai úgy gondolták, hogy az elmúlt éveket
figyelembe véve, a köztisztviselői közösség létrejöttének eredményeként tudjuk azt mondani, hogy
akár a költségvetés, akár a mindennapi munka elég szilárd alapokon áll. Nemigen mondható el,
hogy zavar lenne a működésben. Ezt én külön köszönöm Jegyző Úrnak, hiszen ő az, aki
gyakorlatilag a mindennapi irányítást végzi a köztisztviselők felé, illetve a munkatársaknak is. Az,
hogy erre lehetőségünk van, az úgy gondolom, hogy többek között a dolgozók munkájának
eredménye. Ezért ők megdolgoztak, hogy megvan arra a lehetőségünk, hogy felemeljük a
fizetésüket. Mindenképpen örömmel hoztuk meg ezt a döntést a Pénzügyi Bizottság ülésén.
Remélem, hogy itt a képviselő-testület ülésén is ez fog kifejeződni.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a Perkátai Polgármesteri Hivatalban
foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló
rendeletet. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi rendeletet alkotja:
3/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a Perkátai
Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők
illetménykiegészítéséről” szóló rendeletet. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Dr. Lakos László jegyző
Köszönjük szépen.
Somogyi Balázs polgármester
Jegyző Úrnak és munkatársainak további jó munkát kívánunk. Szilasy László képviselő úr
hozzászólását kiegészíteném azzal, hogy a képviselő-testületi előkészítő munka feladatain kívül a
dolgozók sokkal több munkát végeznek a település lakói érdekében.
IV. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Negyedik napirendi pont Perkáta Nagyközség Polgármestere Cafetéria Szabályzatának
megtárgyalása. Jogszabályi kötelezettség alapján külön kell tárgyalni a polgármester cafetériáját a
köztisztviselők cafetériájától, de a polgármester cafetéria juttatása nem térhet el a Polgármesteri
Hivatal köztisztviselői számára meghatározott keretösszegtől. Kérem a képviselő-testület tagjainak
a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a határozati javaslatot. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
15/2018. (II. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Somogyi Balázs polgármester
cafetéria-juttatásának éves keretösszegét bruttó 200 000 Ft-ban határozza meg.
A képviselő-testület a polgármestert megillető cafetéria-juttatásról szóló szabályzatot a
határozat 1. melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak végrehajtásáról
intézkedjen és a juttatott pénzösszeget a polgármester által megjelölt folyószámlára utalja.
Felelős: Dr. Lakos László jegyző
Határidő: 2018. február 15.
1. melléklet a …/2018. (… … ) számú képviselő-testületi határozathoz
Perkáta Nagyközség Polgármestere
Cafetéria Szabályzata
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete „a közszolgálati tisztviselők
részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról” szóló 249/2012. (VIII. 31.)
Korm. rendelet 9. § (13) bekezdése, „a közszolgálati tisztviselőkről” szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 151. §-a, 225/L. §-a, „a személyi jövedelemadóról” szóló 1995. évi CXVII.
törvény 71. §-a alapján a polgármester cafetéria-juttatási rendszerét a következők szerint
szabályozza.
I. Fejezet
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Általános rendelkezések
1) A cafetéria-juttatási rendszer a képviselő-testület által előre meghatározott keretösszegen
és juttatási elemeken belül egyénre szabott választásra ad lehetőséget.
2) A Cafetéria Szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) személyi hatálya Perkáta
Nagyközség Polgármesterére terjed ki.
3) Nem jogosult cafetéria rendszerbe tartozó juttatások igénybevételére:
a) a tartós külszolgálaton levő, illetve nemzeti szakértőként foglalkoztatott
polgármester,
b) a polgármester azon időtartam vonatkozásában, amelyre illetményre nem jogosult,
feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a harminc napot, a harminc napot
meghaladó távollét esetében a polgármestert a távollét első napjától kezdve nem
illeti meg a juttatás.
4) A cafetéria rendszer –meghatározott feltételekkel- a következő juttatásokat tartalmazza:
a) juttatott pénzösszegnek az éves keretösszeget meg nem haladó része,
b) Széchenyi Pihenő Kártya keretében (a továbbiakban: SZÉP kártya):
ba) szálláshely-szolgáltatás,
bb) melegkonyhás vendéglátóhelyeken biztosított étkezési-szolgáltatás,
bc) szabadidő eltöltést, rekreációt, az egészségmegőrzést szolgáló
szolgáltatás.
5) A 3. pontban meghatározott esetben, vagy ha a polgármester jogviszonya a tárgyév
közben szűnik meg, az időarányos részt meghaladó mértékben igénybe vett cafetériajuttatás értékét a távollét vége utáni első munkanapon, illetve a jogviszony
megszűnésekor vissza kell fizetni, továbbá – a polgármester választása szerint, ha a
juttatás természete ezt lehetővé teszi – vissza kell adni. Nem kell visszaadni a cafetériajuttatás értékét, ha a jogviszony a Kttv. 60. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
okból szűnik meg.
6) Áthelyezés esetén a polgármester cafetéria-juttatásra az egyes munkáltatóknál
időarányosan jogosult. Ha a polgármester a korábbi munkáltatónál az időarányos részt
meghaladó értékű cafetéria-juttatást vett igénybe, visszafizetési kötelezettség nem terheli,
azonban az időarányos részt meghaladó mértékkel az új munkáltatónál igénybe vehető
cafetéria-juttatás értékét – legfeljebb az új munkáltatónál igénybe vehető juttatás
mértékéig – csökkenteni kell.
II. Fejezet
A cafetéria-juttatásokra vonatkozó közös szabályok
1. A cafetéria-juttatásokra felhasználható éves keretösszeg megállapítása
1.1 A cafetéria-juttatásokra igénybe vehető 2018. évi keretösszeg 200 000 Ft, mely évente a
költségvetési rendeletben kerül meghatározásra. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít
fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő
közterhek megfizetésére is.
1.2 Az éves keretösszeg e szabályzat I. Fejezet 4. pontjában meghatározott juttatási elemek
igénybe vételére használható fel, a III. Fejezetben meghatározott különös szabályok
szerint.
1.3 A tárgyévben igénybe nem vett összeg nem vihető át a következő évre.
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1.4 A keretösszeget a jogviszony időtartamával arányosan kell megállapítani - az adott év
naptári napjai számának figyelembe vételéve - amennyiben a polgármester jogviszonya a
tárgyévben keletkezik, vagy szűnik meg.
2. A cafetéria-juttatási elemek kiválasztása
2.1 A cafetéria-juttatás éves keretösszegén belül választható elemek maximális összegéről a
személyzeti ügyintéző évente tájékoztatja a polgármestert.
2.2 A polgármester a tárgyév március 31-ig köteles nyilatkozni a tárgyévre vonatkozóan a
részére megállapított keretösszeg felhasználásáról, az általa választott cafetéria-juttatási
elemekről és mértékéről.
2.3 Ha a polgármester cafetéria jogosultsága év közben keletkezik, akkor az első munkában
töltött napot követő 10 munkanapon belül köteles nyilatkozni a részére megállapított
keretösszeg felhasználásáról.
2.4 választás érvényessége egy naptári évre szól, módosításra nincs lehetőség.
2.5 A polgármester az egyes cafetéria-juttatások elemeiből kizárólag a jogszabályokban
meghatározott adható értékig választhat.
2.6 A polgármester által fel nem használt összeg pénzbeli megváltására nincs lehetőség.
3. Eljárás a jogviszony megszűnése esetén
3.1 A polgármester köteles az utolsó munkában töltött napon a részére nyújtott cafetéria
összeggel elszámolni, ha a jogviszonya év közben szűnik meg. A juttatás elszámolásakor
figyelembe kell venni a polgármester névre szóló, a munkáltató által már megrendelt
utalvány összegét is.
3.2 A cafetéria-juttatási keret tárgyévre vonatkozó mértékének túllépése esetén a különbözet
a polgármester utolsó illetményéből levonásra kerül.
III. Fejezet
A cafetéria-juttatásokra vonatkozó különös szabályok
A polgármester részére biztosított cafetéria-juttatásokra felhasználható éves
keretösszeg terhére az egyes juttatási formák az alábbi szabályok szerint
választhatók.
1. Juttatott pénzösszegnek az éves keretösszeget meg nem haladó része
1.1 A Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézője a juttatott pénzösszegnek az éves
keretösszeget meg nem haladó részét a polgármester által meghatározott
folyószámlára utalja.
1.2 A juttatás évente egy összegben, az Szja. törvényben meghatározott mértékig
terjedően kerül kiutalásra.
2. SZÉP-kártya
2.1 A SZÉP-kártya formájában igénybe vehető támogatást a polgármester étkezésre,
pihenésre, rekreációra használhatja fel.
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2.2 Amennyiben a polgármester SZÉP-kártyát igényel, azt a munkáltató a Széchenyi
Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV.
12.) Korm. rendeletben meghatározott kibocsátó által kibocsátott elektronikus
utalványkártya formájában biztosít. A kártya utalványkártya, mely bankkártya elven
működik, de azzal nem azonos, így készpénzfelvételre nem jogosít.
2.3 A SZÉP-kártya számlára utalt támogatás, mely három egymástól elkülönített,
különböző célt szolgáló kártya alszámlát foglal magába:
a) szálláshely alszámlájára utalható, külön jogszabályban meghatározott
szálláshely szolgáltatásra felhasználható legfeljebb 225 000 Ft/év támogatás,
b) vendéglátás alszámlájára utalható, melegkonyhás vendéglátó-helyeken külön
jogszabályban meghatározott étkezési szolgáltatásra felhasználható legfeljebb
15 000 Ft/év támogatás,
c) szabadidő alszámlájára utalható, a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az
egészségmegőrzést
szolgáló,
külön
jogszabályban
meghatározott
szolgáltatásra felhasználható legfeljebb 75 000 Ft/év támogatás.
2.4 Az alszámlák között átjárás nem lehetséges, az adott alszámlára átutalt összeg nem
csoportosítható át.
2.5 A juttatás összegének a SZÉP kártya alszámlákra történő utalásáról a jegyző
gondoskodik.
IV. Fejezet
Záró rendelkezések
1. A szabályzat az elfogadását követő napon lép hatályba, és rendelkezéseit 2018.
január 1-jét követően kiadott cafetéria-juttatásokra kell alkalmazni.
2. A szabályzatot Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a …/2018.
(… …) számú képviselő-testületi határozatával fogadta el.

Dr. Lakos László
jegyző

V. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Ötödik napirendi pont rendelkezés a települési környezetvédelmi alap felhasználásáról. 2017.
december 31-ig a környezetvédelmi alapban 130 286 Ft volt. Meg kell határozni, hogy ezt az
összeget az önkormányzat mire kívánja fordítani. Az önkormányzat ezt az összeget zöldterületek
védelmére, fejlesztésére, zöldterület-gazdálkodásra, erdők védelmére, allergén növények elleni
védekezésre fordítja. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs,
javaslom elfogadásra a határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
16/2018. (II. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Környezetvédelmi Alap – 130
286,- Ft – 2018. évi felhasználását – figyelemmel „az Önkormányzati Környezetvédelmi
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Alap létrehozásáról” szóló 14/2004. (VI. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 4. § (1) bekezdésében felsoroltakra – az alábbiak szerint határozza meg.
Zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldterület-gazdálkodás, erdők védelme, allergén
növények elleni védekezés (Rendelet 4. § (1) bekezdés f) pont): 130 286.- Ft.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2018. február 15.
VI. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Hatodik napirendi pont Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének
elfogadása. A tervben kettő közbeszerzés szerepel, amelyek tavaly kerültek benyújtásra. Vélhetően
több közbeszerzés lesz idén. Az anyag előkészítésekor még nem minden pályázatnál rendelkezünk
kellő információval. Az egyik egy turisztikai pályázat, amely fényjáték kialakítását jelenti a Győrykastélyban. A pályázatban 76 millió Ft-ot nyertünk. Építési beruházásként szerepeltetjük, de még
nem biztos, hogy csak ebbe a kategóriába kerül be. A másik pályázat az új óvoda jelenlegi
épületének a felújítása 30 millió Ft összegű támogatással. Reméljük, hogy a nyári időszakban egy
energetikai felújítást tudunk megvalósítani az új óvoda jelenlegi épületén.
Van egy közel 200 millió Ft összegű pályázat, amelyről hamarosan hírt fogunk adni. A pályázat a
fiatalok helyben maradását fogja támogatni. A pályázat keretében hat szolgálati lakás felújítása
történne meg, illetve anyagi jellegű támogatást is fogunk tudni biztosítani a lakásokba beköltöző
pároknak.
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra
Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervét. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
17/2018. (II. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Perkáta Nagyközség
Önkormányzata 2018. évi összesített közbeszerzési tervét jelen határozat 1. melléklete
szerint hagyja jóvá.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2018. február 15.
1. melléklet
Perkáta Nagyközség Önkormányzat 2018. évi Közbeszerzési terve
Időbeli ütemezés
Sor került-e
vagy sor kerülaz eljárás
szerződés
e az adott
A
megindításának, teljesítésének
Tervezett
közbeszerzéssel
közbeszerzés
Irányadó
illetve a
várható
eljárás
összefüggésben
tárgya (becsült eljárásrend
közbeszerzés
időpontja
típus
előzetes
értéke)
megvalósításának
vagy a
összesített
tervezett
szerződés
tájékoztató
időpontja
időtartama
közzétételére?
I.
Árubeszerzés
II.

Építési beruházás
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Kastély
turisztikai
fejlesztése,
fényjáték
kialakítása
70 000 000 Ft

Nemzeti
Kbt.
Harmadik
rész

Új óvoda
jelenlegi
épületének
felújítása
30 000 000 Ft

Nemzeti
Kbt.
Harmadik
rész

Kbt.
Harmadik
rész 115 §
hirdetmény
közzététele
és tárgyalás
nélküli
eljárás
Kbt.
Harmadik
rész 115 §
hirdetmény
és tárgyalás
nélküli
eljárás

Perkáta Nagyközség Önkormányzat 2018. évi Közbeszerzési terve
Időbeli ütemezés
Sor került-e
vagy sor kerüle az adott
az eljárás
A
szerződés
Tervezett
közbeszerzéssel
megindításának,
közbeszerzés
Irányadó
teljesítésének
eljárás
összefüggésben
illetve a
tárgya (becsült eljárásrend
várható
típus
előzetes
közbeszerzés
értéke)
időpontja vagy
összesített
megvalósításának
a szerződés
tájékoztató
tervezett
időtartama
közzétételére?
időpontja

III.

Szolgáltatás-megrendelés

IV.

Építési koncesszió

V.

Szolgáltatási koncesszió

VII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Hetedik napirendi pont óvodai beíratást megelőző hirdetmény közzétételével kapcsolatos
döntéshozatal. 2017. június 1-jétől Cseréné Marczal Zsuzsanna látja el a Perkátai Általános
Művelődési Központ Szivárvány Óvoda intézményvezetői feladatait. Már a múlt ülésen
bejelentettem, hogy az óvoda felújítása miatt az óvoda zárva lesz augusztus 1-je és augusztus 13-a
között. Az óvodába járó szülőket erről tájékoztatni fogja az intézményvezető.
Az óvodai beiratkozás időpontjának a tárgyév április 20-a és május 20-a közé kell esnie. A
beiratkozás időpontjára vonatkozóan a fenntartónak közleményt vagy hirdetményt kell közzétennie.
A Szivárvány Óvoda fenntartója az önkormányzat. A határozati javaslat értelmében az óvodai és
bölcsődei beiratkozás időpontja 2018. április 24-e és 25-e. A 2018/2019-es nevelési évben már
bölcsődével is rendelkezik önkormányzatunk. Terveink szerint addigra megvalósul a beruházás. Az
az előkészítő munka is zajlik, hogy a bölcsődei státuszokkal kapcsolatos legfontosabb döntések is
megszülessenek. Úgy tudom, hogy február 1-jétől már dolgozik egy olyan munkatárs, aki a
bölcsőde vezetői feladatokat el tudja látni felsőfokú végzettséggel. Azoknak a felkutatása is
megtörténik, akik a bölcsődében fognak tudnak dolgozni. Ez három új státuszt jelent csak a
bölcsődei résznél, egy vezetőt és két középfokú végzettségű gondozót. Jelenleg az intézmény óvónő
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hiánnyal küzd. Bízunk abban, hogy ez megoldódik. A gyermekek létszáma annak ellenére is magas,
hogy néhányan nem Perkátára íratják be a gyermekeket.
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra az
óvodai beíratást megelőző hirdetmény közzétételére vonatkozó határozati javaslatot. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
18/2018. (II. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az általa fenntartott
Szivárvány Óvoda intézményében a 2018/2019-es nevelési évre az óvodai és a
bölcsődei beíratás időpontját 2018. április 24-i, 2018. április 25-i időpontban határozza
meg. A képviselő-testület az óvodai és a bölcsődei beiratkozás idejéről szóló
hirdetményt a határozat mellékletében szereplő tartalommal fogadja el.
Az óvodai és bölcsődei felvételi kérelmeket az óvodavezetőnél kell benyújtani, aki a
felvételi átvételi kérelem elbírálásáról legkésőbb 2018. május 30-ig értesíti a szülőket.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2018. február 15.
Hirdetmény óvodai beíratásról
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete értesíti azokat a szülőket,
akiknek gyermeke a harmadik életévét 2018. augusztus 31-ig betölti, valamint a
2018/2019. nevelési év során betölti a 3. életévét, hogy a fenntartásában működő
Szivárvány Óvodában
a 2018/2019. nevelési évre az óvodai és bölcsődei beíratás időpontja
2018. április 24-e, 2018. április 25-e
A beíratás helye: Szivárvány Óvoda 2431 Perkáta, Bocskai István utca 1.
Az óvoda felvételi körzete Perkáta Nagyközség közigazgatási területe.
A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
1) a gyermek nevére kiállított születési anyakönyvi kivonat,
2) a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
3) a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet
igazoló hatósági igazolvány,
4) a gyermek társadalombiztosítási azonosító jelét tartalmazó hatósági bizonyítvány
(TAJ kártya).
Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2018. május 30-ig írásban
megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.
A szülő a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel
fordulhat a jegyzőhöz. A kérelmet írásban, az óvodavezetőnél kell benyújtani. A jegyző
a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy
megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.
Perkáta, 2018. február 15.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
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VIII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Nyolcadik napirendi pont a Perkátai Általános Művelődési Központ 2017. évi beszámolójának és
2018. évi munkatervének elfogadása. 2018. január 1-jétől változtak a könyvtárakra vonatkozó
szabályok. A Vörösmarty Mihály Könyvtár 2018. január 1-jétől megyei hatáskörű városi
könyvtárként működik, és ez évtől kötelezően ellátandó feladata, hogy a Fejér megyében működő
települési önálló könyvtárak munkaterveit és beszámolóit elektronikusan gyűjtse és hozzáférhetővé
tegye. A könyvtár megküldte a Minisztérium által összeállított új típusú nyomtatványokat a
munkatervhez és a beszámolóhoz. Ezeket a dokumentumokat a képviselő-testület általi elfogadást
követően meg kell küldeni 2018. február 28-ig a Vörösmarty Mihály Könyvtár részére. Ezért
szükséges a 2017. évi beszámoló és a 2018. évi munkaterv elfogadása. A beszámolót és a
munkatervet Lászlóné Szabó Edit készítette. Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a mi napon
hat órától fogja tartani a Perkátai Általános Művelődési Központ a minden évben megrendezésre
kerülő civil fórumát. A fórumra jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek, illetve
programokat szervező magánszemélyek kerültek meghívásra. Kérem a képviselő-testület tagjainak
a hozzászólásait.
Szilasy László képviselő
Nagyon alapos munka számadatokkal, leírásokkal. Gondolom ez a forma előírás a könyvtáraknál.
Az elején egy megjegyzésem van. Ha SWOT elemzést végzünk, akkor az négy vetületből áll.
Erősségből, gyengeségből, lehetőségből és veszélyekből. De lehet, hogy a könyvtár így kéri, ahogy
Edit megcsinálta.
A beszámoló ötös pontjában a kommunikációnál írja, hogy az írott sajtó megjelenés az nem volt
2017-ben. Nem tudom, lehet, hogy én értem félre, szerintem volt írott sajtó megjelenése fizetett
hirdetés nélkül. Lehet, hogy én értem félre, lehet, hogy teljesen másra vonatkozik ez a kérdés, mint
amire én gondolok.
Molnár József képviselő
Mennyit költöttek rá.
Szilasy László képviselő
Hát nem tudom, 0 Ft-ot költött rá. Jó, elfogadom. Nagyon alapos munkának látszik. Ez nagyon jó
irányt tud adni a könyvtárnak, és ez látszik is a munkatervben. Abszolút elfogadásra javaslom
mindkét dokumentumot.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a Perkátai Általános Művelődési
Központ 2017. évi beszámolóját. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
19/2018. (II. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Perkátai
Általános Művelődési Központ 2017. évi beszámolóját. A beszámoló a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2018. február 15.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom elfogadásra a Perkátai Általános Művelődési Központ 2018. évi munkatervét. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
20/2018. (II. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Perkátai
Általános Művelődési Központ 2018. évi munkatervét. A munkaterv a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2018. február 15.
IX. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Kilencedik napirendi pont az egyebek. Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy várhatóan 2018.
március 15-ig rendkívüli ülés lesz. Pályázattal kapcsolatos döntés mellett a kitűzött országgyűlési
választás kapcsán a szavazatszámláló bizottságokkal kapcsolatos döntést is meg kell majd hoznia a
képviselő-testületnek.
Kisbács testvértelepülés magyar egyesülete keresett meg minket azzal, hogy a március 15-i
ünnepségen szívesen részt vennének. Az egyesület hét párból álló felnőtt néptánccsoporttal
rendelkezik.
Kérdezem Jegyző Urat, a képviselő-testület tagjait, hogy van-e egyéb kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nincs, kérdezem a hallgatóságot, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Horváth István a Táncsics Mihály utcából jelezte, hogy kíván szólni.
Horváth István perkátai lakos
Én a Táncsics utcában lakok és van egy olyan probléma, hogy belefulladunk a sárba. Nem
probléma, vannak Önök között, aki az életben nem járt az utcába, most meg nem is akar bejönni az
utcába, mert úgy gondolja, hogy nem. Ezért ebből kifolyólag kérem magukat, hogy jöjjenek el a
Táncsics utcába és menjünk együtt végig rajta gyalog, hogy nekünk mivel kell szembesülni. Az egy
dolog, hogy esetleg lesz 600-800 méter aszfalt, ha netalántán megnyernék azt a pályázatot. Önök
ígérték, papírra le van írva. Eltelt öt év. Mire várnak? Ha lenne panaszkönyv, akkor teleírnám. De
mivel maguknak nincs, írok máshol. Ha maguknak ez kell, ezt fogják kapni. Nagyon sajnálom, én
csak kérni jöttem, még mindig. De ne felejtsék el, az utolsó évük. Amit a Polgármester Úr
elmondott, megértettük, megvárjuk. Köszönöm.
Somogyi Balázs polgármester
Sajnos pont ilyen pályázat nem lesz. A költségvetésbe beépítettük az összeget, reméljük, hogy sor
fog kerülni a megvalósítására. Amennyiben lehetőségünk lenne, akkor a Táncsics utca felére adna
lehetőséget az a 10-12 millió Ft, amelyet erre tettünk félre. Pályázati forrás sajnos erre nem is volt,
nem is lesz. Ezt csak saját erőből tudnánk megvalósítani.
Az itt lévő képviselők a lelkiismeretük szerint a legjobb munkát végzik. Nyilván a vállalások
teljesítése nem mindig csak rajtunk múlik.
Horváth István perkátai lakos
A húsz év az húsz év. Az előző polgármester ígérgetett, hát őt már nem lehet megkeresni, mert
sajnos elment. De a másik oldala, hogy maguk is itt vannak pár éve. Az szerintem mesekategória
még mindig, hogy húsz év alatt, illetve amióta maguk vannak, azóta nem működik a dolog. Érdekes
dolgok ezek. Egyszerűen elfogadhatatlan a dolog.
Somogyi Balázs polgármester
A táncsics utcai pormentesítés a dolog?
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Horváth István perkátai lakos
Igen, egyenlőre igen. Majd utána meglátjuk. Minden képviselőt nagyon szívesen látok, a Táncsics
Mihály utca 33-ba lakom. Mindenki jöjjön el és menjünk együtt végig az utcán. Aztán akkor
megtudják, hogy miről lehet szó. Akkor lehet más lesz a hozzáállás. Az a fiatalember, aki a
polgármester volt előtte úgymond félrevezette a népet. Remélem, hogy ebbe a hibába nem esünk
bele.
Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm. Amennyiben nincs több hozzászólás, a testületi ülést bezárom.
Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester a testületi ülést 16:52
perckor bezárta.
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polgármester

Dr. Lakos László
jegyző
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képviselő
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képviselő
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