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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: A 2012. április 17-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi 
ülésről 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme 
 
Jelen vannak:  
Somogyi Balázs polgármester, dr. Tóth Ferenc, Rajcsányi László József, Ujfalusi Pál, Kovács 
Ferenc, Szilasy László, Szőke Imre Andor 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. Javaslatot teszek a jegyzőkönyv hitelesítőkre dr. Tóth Ferenc és Szőke Imre 
Andor testületi tagok személyére. 
 
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot 7 igen szavazattal 
elfogadta. 
 
Somogyi Balázs polgármester 
Javaslatot teszek a napirend módosítására az alábbiak szerint. Első napirendi pontnak javaslom dr. 
Viski Mária doktornővel kapcsolatos határozathozatalt, második napirendi pont a Perkáta-
Nagykarácsony-Aba ÁMK Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása, harmadik napirendi pont a 
4/2012. (III. 1.) számú BM rendelethez kapcsolódó határozathozatal, negyedik napirendi pont a 
folyószámla hitel futamidejének meghosszabbítása, ötödik napirendi pont a Polgármesteri Hivatal 
2012. évi kiemelt feladatairól szóló előterjesztés megtárgyalása, hatodik napirendi pont az egyebek. 
Aki az említett módosításokkal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza: 
 

18/2012. (IV. 17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a módosított 
napirendet az alábbiak szerint: 

 
NAPIREND 
 

1. Dr. Viski Mária doktornővel kapcsolatos döntéshozatal 
2. A Perkáta-Nagykarácsony-Aba ÁMK Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása 
3. 4/2012. (III. 1.) számú BM rendelethez kapcsolódó határozathozatal 
4. Perkáta Nagyközség Önkormányzata folyószámla hitele futamidejének meghosszabbítása 
5. A Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiemelt feladatairól szóló előterjesztés megtárgyalása 
6. Egyebek 
 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 
Határidő: 2012. április 17. 
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I. NAPIRENDI PONT 
 
Somogyi Balázs polgármester 
Köszöntöm dr. Viski Mária doktornőt. Dr. Szűcs Mihály háziorvos tervezi, hogy nyugállományba 
vonul. A két orvos hirdetés útján találkozott egymással a praxis átadása céljából. A képviselő-
testület feladata az, hogy egy támogató nyilatkozatot adjon a doktor nőnek határozat formájában. A 
délután folyamán megmutattuk a rendelőt, illetve a szolgálati lakást. Átadom a szót a doktor nőnek. 
 
Dr. Viski Mária orvos  
A doktor úr meghirdette a praxisát és ilyenkor egy átadás-átvételre kerül sor. Egy előszerződést 
kellett írnunk, mert a praxis átvételét pályázati pénzből tudom megvalósítani. Ehhez szükséges az 
Önkormányzat jóváhagyása. A praxis joghoz szükséges licenc vizsgám friss, mert a kialakult 
lehetőségekhez képest gyorsan elvégeztem a vizsgát. Előtte már dolgoztam kórházi orvosként és 
vegyes körzetben is. Vegyes körzetben az OALI keretében dolgozhattam. Dolgoztam 
belgyógyászati osztályon, voltam egy rövid ideig orvos látogató is. BV intézetben is dolgoztam, ott 
ahol a tököli központi kórháznak van a krónikus utókezelője. Ez egyrészt háziorvosi ellátást is 
jelentett. Ez után helyezkedtem el vegyes praxisban Délbácsban. 
 
Somogyi Balázs polgármester 
Köszönöm. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. 
 
Szőke Imre Andor képviselő 
Engem az érdekelne, hogy milyen kutyája van? 
 
Dr. Viski Mária orvos 
Egy közép méretű keverék, nagyon kedves, okos kutya. 
 
Szilasy László képviselő 
Említette, hogy pályázat útján szeretné megszerezni a praxis átvételéhez az anyagi feltételt. Ez 
milyen pályázat, mikor dől el? 
 
Dr. Viski Mária orvos  
A pályázatot április 30-ig lehet beadni, az elbírálás a beadás sorrendjében történik. A maximált 
keretösszeg 4 000 000 Ft, de az OALI nem köteles 100 %-ban téríteni a vételárat. Vannak bizonyos 
szempontok. Az egyéb szakmai szempontokat pontozással sorolják be, melyben érintett a jelenlegi 
háziorvos életkora, aki átveszi a praxist annak az életkora, a szakvizsgája, kiemelt jelentőségű, hogy 
a térség maga hátrányos helyzetű-e. Csatolni kell a pályázathoz a szakmai megfelelősséget, ezt 
dokumentumokkal kell igazolni, illetve az önéletrajzot és az Önkormányzat nyilatkozatát és 
hozzájárulását.  
 
Szilasy László képviselő 
Mi van akkor, ha nem sikerül a pályázat? 
 
Dr. Viski Mária orvos  
Lehetséges résztámogatásban részesülni is. Az előszerződés, amit írtunk, az egy olyan irányú 
szándéknyilatkozat, amelyet kötöttünk az OALI pályázati elbíráláshoz. Azt is belefogalmaztuk, 
hogy az újonnan érkező vevő tudomásul veszi, hogy a szükséges engedélyek birtokában kezdheti a 
működést. A folytatólagosság nem szakadhat meg. Az eladó vállalja, hogy a praxis folyamatos 
működését biztosítja az átadásig.  
 
Somogyi Balázs polgármester 
Mikor történhet meg a praxis teljes átadása? 
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Dr. Viski Mária orvos  
A doktor úr azt mondta, hogy bármikor, részemről is bármikor megtörténhet az átadás, de ez a 
szükséges engedélyek beszerzésétől függ. 
 
Somogyi Balázs polgármester 
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom, hogy a képviselő-testület a perkátai II. háziorvosi 
körzet háziorvosi helyére támogatói nyilatkozatot adjon ki dr. Viski Mária (nyilvántartási száma: 
50373) részére. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza: 
 

19/2012. (IV. 17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a perkátai 
II. háziorvosi körzet háziorvosi helyére támogatói nyilatkozatot ad ki dr. Viski Mária 
(nyilvántartási száma: 50373) részére. 
 
Felelős: Somogyi Balázs polgármester 
Határidő: 2012. április 17.  

 
II. NAPIRENDI PONT 
 
Somogyi Balázs polgármester 
Második napirendi pontunk a Perkáta-Nagykarácsony-Aba ÁMK Közbeszerzési Szabályzatának 
elfogadása. A szabályzat elfogadása azért szükséges, hogy az általunk fenntartott ÁMK 
közbeszerzést írhasson ki. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.  
 
Szilasy László képviselő 
Pontosítom, hogy az ÁMK címe Perkáta, Dózsa Gy. u. 13. Megnyertük a TÁMOP-3.1.7. számú 
pályázatot, amely referenciaintézménnyé válásról szól. A három településen összesen 21 000 000 
Ft-ot nyertünk erre a feladatra. Ebből 6 000 000 Ft-ot nyert Nagykarácsony, 6 000 000 Ft-ot nyert 
az abai iskola, Perkáta 9 000 000 Ft-ot nyert. Ez az összeg elsősorban a pedagógusok képzésére 
vonatkozik, de eszközbeszerzés is megvalósul belőle.  
Jelenleg az ÁMK szervezeti és működési szabályzata rendelkezik a közbeszerzésről. Az erről a 
részről szóló szöveget módosítani javaslom úgy, hogy a Perkáta-Nagykarácsony-Aba ÁMK 
Közbeszerzési Szabályzata rendelkezik a közbeszerzésekről. 
 
Somogyi Balázs polgármester 
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom a Perkáta-Nagykarácsony-Aba ÁMK Közbeszerzési 
Szabályzatának elfogadását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza: 
 

20/2012. (IV. 17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Perkáta-
Nagykarácsony-Aba ÁMK Közbeszerzési Szabályzatát. A Közbeszerzési Szabályzat a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Felelős: Somogyi Balázs polgármester 
Határidő: 2012. április 17.  
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Somogyi Balázs polgármester 
Szükséges az ÁMK szervezeti és működési szabályzatának módosítása. Javaslom a szabályzat 
módosítását úgy, hogy a Perkáta-Nagykarácsony-Aba ÁMK Közbeszerzési Szabályzata 
rendelkezzen a közbeszerzésekről. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza: 
 

21/2012. (IV. 17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Perkáta-
Nagykarácsony-Aba ÁMK Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az 
alábbiak szerint: 
 
Az SzMSz „A Perkáta – Nagykarácsony – Aba Általános Művelődési Központ 
gazdasági irányítása” cím és  „A gazdasági egység feladat-és felelősségi köre alcím alatt 
a szöveg az alábbiak szerint módosul: 

Közbeszerzés 

 A Perkáta-Nagykarácsony-Aba Általános Művelődési Központ közbeszerzésre 
vonatkozó eljárásait a Perkáta-Nagykarácsony-Aba Általános Művelődési Központ 
Közbeszerzési Szabályzata tartalmazza. 
 
Felelős: Somogyi Balázs polgármester 
Határidő: 2012. április 17.  
 

III. NAPIRENDI PONT 
 
Somogyi Balázs polgármester 
Harmadik napirendi pontunk a 4/2012. (III. 1.) számú BM rendelethez kapcsolódó határozathozatal. 
A pályázatok benyújtása megtörtént április elején. A hiánypótlásban döntenie kell a képviselő-
testületnek az önrész biztosításáról. A pályázatok az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztésekhez kapcsolódnak. Az első pályázat keretében a régi óvoda részleges felújítása valósulna 
meg. A pályázat önrésze 7 500 000 Ft, amelyet a 2012. évi költségvetés terhére kell biztosítani. A 
második pályázat keretében az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése valósulna meg. 
A pályázat keretében az iskolai tornaterem tetejének felújítása, valamint a tornaterem mellett lévő 
műfüves kosárlabda pálya kialakítása történne. A pályázat önrésze 5 000 000 Ft. Nem csak az 
önrész biztosítása szükséges, hanem a 2009-ben elfogadott Sportfejlesztési Koncepció megerősítése 
is. Meg kell határozni, hogy a 2012. évben az Önkormányzat mekkora összeget fordít a 
sportrendezvények megrendezésére. A harmadik pályázat a közbiztonság növelését szolgáló 
fejlesztésre vonatkozik. A Perkátai Polgárőrséggel egyeztetett pályázatot nyújtottunk be 
kamerarendszer kiépítésére, valamint az Önkormányzat tulajdonában lévő, de a Polgárőrségnek 
átadandó jármű beszerzésére. A pályázat önrésze 2 500 000 Ft. Az Önkormányzat a költségvetés  
terhére biztosítja a pályázatok önrészét, most nem jelöljük meg, hogy milyen forrásból. Ha 
megnyerjük valamelyik pályázatot, akkor kell a képviselő-testületnek döntenie a forrásról. Kérem a 
képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.  
 
Szilasy László képviselő 
Az Önkormányzat már döntött a pályázatok benyújtásáról. A határozatok a pályázatok 
hiánypótlásához szükségesek. A Közoktatási törvény szerint a következő év január 1-jétől az 
államosítás beindul a közoktatási intézmények körében. Hallottam olyan híresztelést, hogy minek 
újítunk fel iskolát, ha államosításra kerül sor. A pedagógusokat államosítják, az Önkormányzat 
kezelésében lévő épületek az Önkormányzat tulajdonában maradnak. Minden egyes pályázat, amit 
megnyerünk, az az Önkormányzat anyagi javait gyarapítja. A törvény hatálybalépésével 
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bizonytalannak látom a társulások sorsát. Az óvodára vonatkozó felújításra csak társulásban 
működő intézmények pályázhatnak. Ebben a társult formában utoljára pályázhatunk.  
 
Dr. Lakos László jegyző 
Az épületek nem kerülnek át állami tulajdonba és a fenntartási költségek sem, de átadható abban az 
esetben, ha az önkormányzatnak nincsenek olyan bevételei, amiből a fenntartást tudja fedezni. 
Nyilvánvaló, hogy egy jó állapotú, felújított épület fenntartása kevesebb költséggel fog járni, tehát 
az önkormányzatnak érdeke fűződik a pályázati forrás elnyeréséhez. 
 
Somogyi Balázs polgármester 
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazásra teszem fel a határozati javaslatokat. Javaslom a 
képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá a belügyminiszter 4/2012. (III. 1.) BM rendelete alapján 
„az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó témakörök igénylése” – 
Társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, 
felújítása tárgyban benyújtott pályázathoz, valamint a 7 500 000 Ft összegű önrészt biztosítsa a 
2012. évi költségvetés terhére. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza: 
 

22/2012. (IV. 17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a belügyminiszter 
4/2012. (III. 1.) BM rendelete alapján „az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénylése”– Társult formában működtetett, 
kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása tárgyú 
pályázat benyújtását, melynek 7 500 000 Ft összegű önrészét a 2012. évi költségvetés 
terhére biztosítja. 
 
Felelős: Somogyi Balázs polgármester 
Határidő: 2012. április 17. 

 
Somogyi Balázs polgármester 
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá a belügyminiszter 4/2012. (III. 1.) BM 
rendelete alapján „az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó témakörök 
igénylése” – Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás tárgyban benyújtott 
pályázathoz, valamint az 5 000 000 Ft összegű önrészt biztosítsa a 2012. évi költségvetés terhére. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza: 

 
23/2012. (IV. 17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a belügyminiszter 
4/2012. (III. 1.) BM rendelete alapján „az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénylése”– Iskolai és utánpótlás sport 
infrastruktúra-fejlesztés, felújítás tárgyú pályázat benyújtását, melynek 5 000 000 Ft 
összegű önrészét a 2012. évi költségvetés terhére biztosítja. 

 
Felelős: Somogyi Balázs polgármester 
Határidő: 2012. április 17. 
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Somogyi Balázs polgármester 
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a 2009. április 22-én a 41/2009. (IV. 22.) számú 
határozatával jóváhagyott Perkáta Sportfejlesztési Koncepciójának fenntartását erősítse meg. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza: 
 

24/2012. (IV. 17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2009. április 22-én a 
41/2009. (IV. 22.) számú határozatával jóváhagyott Perkáta Nagyközség 
Sportfejlesztési Koncepcióját változatlan formában fenntartja.  
 
Felelős: Somogyi Balázs polgármester 
Határidő: 2012. április 17. 

 
Somogyi Balázs polgármester 
Javaslom, hogy a képviselő-testület vállaljon kötelezettséget arra, hogy 2012. évben a Különféle 
dologi kiadások előirányzat terhére 1 250 000 Ft-ot Virtusvetélkedő és Lovasnap megrendezésére, a 
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerveknek előirányzatból 2 500 000 Ft-ot a Perkátai 
Sportegyesület támogatására fordít. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza: 
 

25/2012. (IV. 17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
Perkáta Nagyközség Önkormányzata az 1/2012. (II. 24.) számú költségvetési 
rendeletének megfelelően kötelezettséget vállal arra, hogy 2012. évben az „56 
Különféle dologi kiadások” előirányzat terhére 1 250 000 Ft-ot Virtusvetélkedő és 
Lovasnap megrendezésére, a „38115 Működési célú pénzeszközátadás non-profit 
szerveknek” előirányzatából 2 500 000 Ft-ot a Perkátai Sportegyesület támogatására, 
tehát mindösszesen 3 750 000 Ft-ot sportcélú támogatásra fordít. 
 
Sporttal kapcsolatos önkormányzati feladatok: 
 

a) települési tömegrendezvények, sportrendezvények szervezése 
b)  kiemelt állandó települési ünnepek (Majális, lovasverseny, búcsúi  rendezvények) kapcsán 

a terület biztosítása 
c)  2431 Perkáta, Kastélykert 1. szám alatt található Sportház  üzemeltetése, karbantartása 
d) önkormányzati kötelező sportpolitikai feladatok ellátása 

e.amatőr versenysportok szakosztályi szintű működtetése (jelenleg 3  szakosztályban: 
labdarúgás, harcművészet, lovas-szakosztály;  későbbiekben szerveződő szakosztályokkal 
együtt), versenyeztetés 

f) települési szabadidősport szervezése 
g)  települési ifjúsági és diáksport szervezése, ifjúsági sport  versenyeztetés szervezése 
h) fogyatékkal élők sportjának szervezése 

 
Felelős: Somogyi Balázs polgármester 
Határidő: 2012. árpilis 17. 

 
 
Somogyi Balázs polgármester 
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá a belügyminiszter 4/2012. (III. 1.) BM 
rendelete alapján „az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó témakörök 
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igénylése” –Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása tárgyban benyújtott 
pályázathoz, valamint a 2 500 000 Ft összegű önrészt biztosítsa a 2012. évi költségvetés terhére. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza: 
 

26/2012. (IV. 17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a belügyminiszter 
4/2012. (III. 1.) BM rendelete alapján „az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénylése”– Közbiztonság növelését szolgáló 
fejlesztések megvalósítása tárgyú pályázat benyújtását, melynek 2 500 000 Ft összegű 
önrészét a 2012. évi költségvetés terhére biztosítja. 
 
Felelős: Somogyi Balázs polgármester 
Határidő: 2012. április 17. 

 
IV. NAPIRENDI PONT 
 
Somogyi Balázs polgármester 
Negyedik napirendi pontunk Perkáta Nagyközség Önkormányzata folyószámla hitelének 
meghosszabbítása. Ezzel kapcsolatban nem került anyag kiküldésre. A folyószámlahitel határideje 
2012. április 20-án jár le. Felvettük a kapcsolatot a Raiffeisen Bank Zrt-vel és a Bank annyiban 
módosítja a hitelt, hogy éven belül lejáró hitellé fogja átalakítani azt. A mi hitelünk 2012. április 20-
tól 2012. december 31-ig fog tartani. Tárgyalásokat folytatunk a kötvénykibocsátásból származó 
óvadéki célú összeg kezelésére vonatkozóan, arra az esetre, ha az önkormányzat szeretné 
visszafizetni. Ezzel kapcsolatban kaptunk árajánlatot a Banktól. Kérem a képviselő-testület 
tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, aki támogatja a folyószámlahitel meghosszabbítását, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza: 
 

27/2012. (IV. 17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul Perkáta 
Nagyközség Önkormányzata folyószámla hitelének megújításához a korábbi 
feltételekkel 2012. április 20-tól 2012. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan. 
 
Felelős: Somogyi Balázs polgármester 
Határidő: 2012. április 17. 

 
Szőke Imre Andor képviselő úr 18:15 perckor távozott az ülésről 
 
V. NAPIRENDI PONT 
 
Somogyi Balázs polgármester 
Ötödik napirendi pontunk a Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiemelt feladatairól szóló előterjesztés 
megtárgyalása. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom 
a Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiemelt feladatairól szóló előterjesztés elfogadását. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza: 
 

28/2012. (IV. 17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Polgármesteri 
Hivatal 2012. évi kiemelt feladatairól szóló előterjesztést. Az előterjesztés a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Felelős: Somogyi Balázs polgármester 
Határidő: 2012. április 17. 

 
VI. NAPIRENDI PONT 
 
Somogyi Balázs polgármester 
Hatodik napirendi pontunk az egyebek. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy egyebek 
napirendi pontban van e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, a testületi ülést bezárom. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester a testületi ülést 18:20 
perckor bezárta. 
 
 
 

Somogyi Balázs     Dr. Lakos László 
    polgármester                jegyző 

 
Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
 
 
      Dr. Tóth Ferenc                    Szőke Imre Andor 
                     képviselő              képviselő  


