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PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2018. augusztus 15-

én (szerda) 17:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült  
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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: A 2018. augusztus 15-én 17:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme 

 

Jelen vannak:  

Somogyi Balázs polgármester, Bogó Anikó, Vátkainé Boda Ildikó, Szilasy László, Molnár József, 

Szabó Tamás képviselő-testületi tagok 

 

László Klaudia aljegyző 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Köszöntöm a képviselő-testület tagjait. A képviselő-testületi ülés összehívására telefonos meghívás alapján 

került sor. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel hat fő testületi tag jelen van. Kovács Ferenc 

képviselő úr jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javaslom Molnár József és Vátkainé Boda 

Ildikó képviselő-testületi tagokat. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait a jegyzőkönyv 

hitelesítők személyére tett javaslathoz. Amennyiben nincs, aki egyetért a jegyzőkönyv hitelesítők 

személyével, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

határozatot hozza: 

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

79/2018. (VIII. 15.) határozata 

A jegyzőkönyv hitelesítők személyéről 

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2018. 

augusztus 15-i rendkívüli képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Molnár Józsefet 

és Vátkainé Boda Ildikót választja meg. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2018. augusztus 15. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Az ülésen négy napirendi pontot javaslok tárgyalni. Első napirendben javaslom tárgyalni a Perkátai 

Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítását, második napirendi pontban javaslom 

tárgyalni az önkormányzati ingatlanok, illetve ingatlanrészek értékesítésével, cseréjével kapcsolatos 

döntéshozatalt, harmadik napirendi pontban javaslom tárgyalni „az önkormányzat tulajdonáról és vagyonával 

való gazdálkodás egyes szabályairól” szóló 6/2007. (IV. 04.) önkormányzati rendelet módosítását, negyedik 

napirendi pontban javaslom tárgyalni a közalkalmazottak gyermekei nevelési év és iskolakezdési 

támogatásával kapcsolatos döntéshozatalt. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy egyéb napirendi pont 

felvételére vagy napirendi pont módosítására van-e javaslat? Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a 

napirendet. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

határozatot hozza: 

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

80/2018. (VIII. 15.) határozata 

A 2018. augusztus 15-i ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. augusztus 15-i rendkívüli 

képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el. 
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NAPIREND 

 

1. A Perkátai Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása  

2. Önkormányzati ingatlanok, illetve ingatlanrészek értékesítésével, cseréjével kapcsolatos 

döntéshozatal 

3. „Az önkormányzat tulajdonáról és vagyonával való gazdálkodás egyes szabályairól” 

szóló 6/2007. (IV. 04.) önkormányzati rendelet módosítása 

4. A közalkalmazottak gyermekei nevelési év és iskola kezdési támogatásával kapcsolatos 

döntéshozatal 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2018. augusztus 15. 

 

I. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Első napirendi pont a Perkátai Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása. A módosítás 

legfőképpen a bölcsődei gondozás miatt szükséges. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.  

 

Bogó Anikó képviselő 

Az Alapító Okirat módosításában többek között szerepel egy óvodai csoport létrehozása, illetve a bölcsőde 

különálló intézményegységként. Egyeztettünk a Magyar Államkincstárral és működhet külön 

intézményegységként a bölcsőde. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya pont 

kiegészítésre került „a Munka Törvénykönyvéről” szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonnyal.  

A holnapi napon az újonnan létrejövő csoportra írunk ki álláspályázatot, illetve a bölcsődei egységbe is két 

fő alkalmazása szükséges. Erre is kiírnánk a holnapi napon az álláspályázatokat. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a Perkátai Általános Művelődési Központ Alapító 

Okiratának módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

határozatot hozza: 

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

81/2018. (VIII. 15.) határozata 

A Perkátai Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosításáról 

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 34/2017. (III. 10.) számú 

határozatával elfogadott Perkátai Általános Művelődési Központ Alapító Okiratát a határozat 

mellékletében foglalt tartalommal módosítja. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2018. augusztus 15. 

 

     Okirat száma: 81/2018. (VIII. 15.) 

 

 

Módosító okirat 

 

 

A Perkátai Általános Művelődési Központ a Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

által 2017. március 10. napján kiadott, 34/2017. (III. 10.) számú alapító okiratát az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §–a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § 

(2) bekezdése alapján – Perkáta Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 81/2018. (VIII.15.) 

önkormányzati határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 

 

1.Az alapító okirat 1.2.2. alpontjába foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép: 
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1. Perkátai ÁMK Szivárvány Óvoda  2431 Perkáta, Bocskai utca 1. 

2. Perkátai ÁMK Bölcsőde 2431 Perkáta, Bocskai utca 1. 

3. Perkátai ÁMK Szivárvány Óvoda 2431 Perkáta, Bocskai utca 2. 

4. 
Perkátai ÁMK József Attila Nagyközségi Könyvtár és 

Művelődési Ház 

2431 Perkáta, Dózsa György utca 15. 

5. 
Perkátai ÁMK József Attila Nagyközségi Könyvtár és 

Művelődési Ház 

2431 Perkáta, Szabadság tér 11. 

6. 
Perkátai ÁMK József Attila Nagyközségi Könyvtár és 

Művelődési Ház 

2431 Perkáta, Dózsa György utca 41. 

2.Az alapító okirat 2.2.1, 3.1.1. és 3.2.1. alpontjaiban szereplő „Perkáta Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testülete” szövegrész helyébe „Perkáta Nagyközség Önkormányzata” szövegrész lép. 

 

3.Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.1. A Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 13. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott óvodai ellátás, a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 1.1. pontja és 8. §-a szerinti óvodai nevelési 

feladatok, illetve 4. § 1.21. pontja alapján a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű 

gyermekek óvodai nevelésével összefüggő feladatok ellátása.  

Az Mötv. 13. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások feladatainak 

ellátása. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) - 42. § - 42/A. § és 43. § szerinti bölcsődei ellátás, valamint a 21. § szerinti 

gyermekétkeztetési, a 21/A. § - 21/B. § szerinti intézményi gyermekétkeztetés; ingyenes és 

kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés, valamint az intézmény dolgozói részére munkahelyi 

étkeztetés biztosítása.  

Az Mötv. 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában foglalt kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános 

könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség 

helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; figyelemmel a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi CXL. törvény (a 

továbbiakban: Kult. tv.) 53. § és 64. § által előírt kötelező önkormányzati feladatra (települési 

könyvtári ellátás biztosítása), valamint a 73. § (2) bekezdésében meghatározott közművelődés 

feltételeinek biztosítására, helyi közművelődési tevékenység támogatására, ellátására. 

4.Az alapító okirat 4.3. pontjában szereplő „Iskolai előkészítő oktatás” szövegrész elhagyásra kerül. 

 

5.Az alapító okirat 4.3. pont b, alpontjának 1. bekezdésében a „a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi CXL. törvény” szövegrész helyébe a „a Kult. tv.” 

szövegrész lép. 

 

6.Az alapító okirat 4.3. pontja a következő alponttal egészül ki: 

c, Bölcsőde 

Alapfeladata: családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, gondozása, valamint 

testi-szellemi fejlődését elősegítő nevelése. A 3 éven aluli gyermekek időszakos gyermekfelügyelete, 

továbbá az intézmény gondoskodik a Gyvt. szerinti gyermekétkeztetés; intézményi gyermekétkeztetés, 

ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés biztosításáról. 

A bölcsődében a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 46. §-a 

szerint egy csoportban legfeljebb 12 gyermek nevelhető, gondozható. 

 

7.Az alapító okirat 4.4. pontjába foglalt táblázat a következő sorokkal egészül ki:  

13 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 
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14 
 

104035 
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 

8.Az Alapító okirat 5.1. pontjának 1. bekezdésében a „a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvényben foglalt rendelkezések szerint” szövegrész helyébe „az Mötv.-ben foglalt 

rendelkezések szerint” szövegrész lép. 

 

9.Az alapító okirat 5.2. pontjába foglalt táblázat 2. sorában szereplő foglalkoztatási jogviszony a 

következőre módosul: 

 

2 
egyéb foglalkoztatásra irányuló 

jogviszony (megbízási jogviszony) 

a Polgári törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. tv. 

 

10.Az alapító okirat 5.2. pontjában foglalt táblázat a következő sorral egészül ki:  

 

3 munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 

 

11.Az alapító okirat 6.1.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:  

A Nkt 4. § 1.1. és 1.21. pontjai, a 8. §-a, a 20. § (5) és (6) bekezdése, a Gyvt.  42. § - 42/A. § és 43. 

§-ai, illetve a Kult. tv. 53. § és 64. §, 73. §-ai szerint: 

- óvodai nevelés, 

- a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, 

                             - gyermekek napközbeni ellátása – bölcsődei ellátás, 

- nyilvános könyvtári ellátás, helyi közművelődés ellátása. 

12.Az alapító okirat 6.1.3. szereplő „Pénzügyi-gazdálkodási feladatait – munkamegosztási 

megállapodás alapján – a Perkátai Polgármesteri Hivatal látja el.” szövegrész helyébe „Pénzügyi-

gazdálkodási feladatait – munkamegosztási megállapodás alapján – a Perkátai Polgármesteri Hivatal 

(2431 Perkáta, Szabadság tér 1.) látja el.” szövegrész lép. 

 

13.Az alapító okirat 6.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

6.2. A köznevelési intézmény tagintézménye(i): 

 tagintézmény megnevezése tagintézmény címe 

1. Perkátai ÁMK Szivárvány Óvoda 2431 Perkáta, Bocskai utca 1. 

2. Perkátai ÁMK Bölcsőde 2431 Perkáta, Bocskai utca 1. 

3. Perkátai ÁMK Szivárvány Óvoda 2431 Perkáta, Bocskai utca 2. 

 

14.Az alapító okirat 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 

felvehető, maximális 

gyermek-, 

tanulólétszám 

1 
Perkátai ÁMK Szivárvány Óvoda (2431 Perkáta, 

Bocskai u. 1.) 

- 75 (3 csoport) 

2. 
Perkátai ÁMK Szivárvány Óvoda (2431 Perkáta, 

Bocskai u. 2.) 

- 72 (3 csoport) 
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3. 
Perkátai ÁMK Bölcsőde (2431 Perkáta, Bocskai u. 

1.) 

- 14 (1 csoport) 

 

 

15.Az alapító okirat a következő 6.4. ponttal egészül ki: 

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi száma 

vagyon feletti 

rendelkezés joga 

vagy a vagyon 

használati joga 

az ingatlan 

funkciója, célja 

1 
2431 Perkáta, Bocskai utca 1.  667/2; 667/3 térítésmentes 

használat 

óvoda, bölcsőde 

2 
2431 Perkáta, Bocskai utca 2. 1122/1 térítésmentes 

használat 

óvoda 

3 
2431 Perkáta, Dózsa György utca 15. 1104 térítésmentes 

használat 

művelődési ház, 

könyvtár 

4 
2431 Perkáta, Szabadság tér 11. 180 térítésmentes 

használat 

művelődési ház 

5 
2431 Perkáta, Dózsa György utca 41. 700/6 térítésmentes 

használat 

művelődési ház, 

könyvtár 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

 

Kelt: Perkáta, 2018. ………………………………… 

P.H. 

Somogyi Balázs 

polgármester 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Javaslom elfogadásra a Perkátai Általános Művelődési Központ egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

határozatot hozza: 

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

82/2018. (VIII. 15.) határozata 

A Perkátai Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának elfogadásáról 

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Perkátai Általános Művelődési 

Központ 81/2018. (VIII. 15.) képviselő-testületi határozattal módosított, egységes szerkezetbe 

foglalt Alapító Okiratát jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2018. augusztus 15. 
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  Okirat száma: 82/2018. (VIII. 15.) 

Alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Perkátai Általános Művelődési Központ alapító okiratát a 

következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1 A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Perkátai Általános Művelődési Központ 

1.1.2     rövidített neve: Perkátai ÁMK 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2431 Perkáta, Dózsa György utca 15. 

1.2.2. telephelye(i):  

 telephely megnevezése telephely címe 

1. Perkátai ÁMK Szivárvány Óvoda  2431 Perkáta, Bocskai utca 1. 

2. Perkátai ÁMK Bölcsőde 2431 Perkáta, Bocskai utca 1. 

3. Perkátai ÁMK Szivárvány Óvoda 2431 Perkáta, Bocskai utca 2. 

4. 
Perkátai ÁMK József Attila Nagyközségi 

Könyvtár és Művelődési Ház 

2431 Perkáta, Dózsa György utca 15. 

5. 
Perkátai ÁMK József Attila Nagyközségi 

Könyvtár és Művelődési Ház 

2431 Perkáta, Szabadság tér 11. 

6. 
Perkátai ÁMK József Attila Nagyközségi 

Könyvtár és Művelődési Ház 

2431 Perkáta, Dózsa György utca 41. 

2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1994. január 1. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Perkáta Nagyközség Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 2431 Perkáta, Szabadság tér 1. 

 

 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2425 Nagykarácsony, Rákóczi utca 10. 
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2 Örökzöld Napközi-otthonos Óvoda 2425 Nagykarácsony, Béke tér 2. 

3 Aba Sámuel Általános Iskola 8127 Aba, Szent István király tér 7. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Perkáta Nagyközség Önkormányzata  

3.1.2. székhelye: 2431 Perkáta, Szabadság tér 1. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Perkáta Nagyközség Önkormányzata  

3.2.2. székhelye: 2431 Perkáta, Szabadság tér 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott óvodai 

ellátás, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 1.1. pontja 

és 8. §-a szerinti óvodai nevelési feladatok, illetve 4. § 1.21. pontja alapján a többi gyermekkel együtt 

nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésével összefüggő feladatok ellátása.  

Az Mötv. 13. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások feladatainak 

ellátása. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) - 42. § - 42/A. § és 43. § szerinti bölcsődei ellátás, valamint a 21. § szerinti 

gyermekétkeztetési, a 21/A. § - 21/B. § szerinti intézményi gyermekétkeztetés; ingyenes és 

kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés, valamint az intézmény dolgozói részére munkahelyi 

étkeztetés biztosítása.  

Az Mötv. 13. § (1) bekezdés 7. pontjában foglalt kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános 

könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség 

helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; figyelemmel a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 

(továbbiakban: Kult. tv.) 53. § és 64. § által előírt kötelező önkormányzati feladatra (települési 

könyvtári ellátás biztosítása), valamint a 73. § (2) bekezdésében meghatározott közművelődés 

feltételeinek biztosítására, helyi közművelődési tevékenység támogatására, ellátására. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

 

a, Napközi Otthonos Óvoda 

Alapfeladata: a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig – Nkt. 45. § (2) bekezdésében 

meghatározottak szerint – történő nevelése. 

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, - 

feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves 

és annál idősebb gyermek felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1)). 

Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozás 

keretében folyik, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja szerint. 

Az óvoda a gyermek 2,5 illetve 3 éves korától ellátja a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról 

szóló törvényben meghatározottak szerint a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is. 
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Az óvoda az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján ellátja a kiemelt figyelmet igénylő tanulók 

közül a különleges bánásmódot igénylő sajátos neveltetési igényű gyermekek integrált nevelését, a 

következő vonatkozások szerint: 

 mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos (F80), kevert specifikus zavarral küzd 

(F83). 

 

 

b, Könyvtár és Művelődési Ház 

 

Alapfeladata: a Kult. tv. 55. §-ában, és 64-65. §-ában meghatározott feladatok ellátása; nyilvános könyvtári 

ellátás. 

A Könyvtár és Művelődési Ház rendeltetése a helyi helytörténeti hagyományok és helytörténeti eszközök, 

tárgyak, rendszerezése, a létrehozott gyűjtemény gondozása, gyarapítása és bemutatása. 

Megszervezi a kiemelt állami és önkormányzati rendezvényeket, ideértve a kapcsolódó rendezvények 

szervezését is, különös tekintettel a település hagyományos és rendszeres rendezvényeire.  

Könyvtár ellátja a közművelődési könyvtári feladatokat, gondozza a meglévő könyv és egyéb információs 

állományt, gondoskodik gyarapításukról és megőrzésükről. Egyenlő esélyű, korlátlan hozzáférést biztosít a 

látogatóknak a kulturális értékekhez, és a nyilvános információkhoz. 

 

Ellátja közművelődési és kulturális feladatokat, színes kulturális programokat kínál.  

 

c, Bölcsőde 

Alapfeladata: családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, gondozása, valamint testi-

szellemi fejlődését elősegítő nevelése. A 3 éven aluli gyermekek időszakos gyermekfelügyelete, továbbá az 

intézmény gondoskodik a Gyvt. szerinti gyermekétkeztetés; intézményi gyermekétkeztetés, ingyenes és 

kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés biztosításáról. 

A bölcsődében a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 46. §-a 

szerint egy csoportban legfeljebb 12 gyermek nevelhető, gondozható. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:  

 
kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

2 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

3 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

4 082044 Könyvtári szolgáltatások 

5 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

6 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

7 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

8 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

9 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 

10 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

11 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

12 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

13 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 
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14 
 

104035 
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Perkáta Nagyközség közigazgatási területe. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A költségvetési szerv vezetőjét Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint előkészített pályázat 

útján, legfeljebb 5 év határozott időtartamra bízza meg, illetve vonja vissza megbízatását, továbbá 

gyakorolja tekintetében – az Mötv.-ben foglalt rendelkezések szerint – a munkáltatói jogokat. 

 

Az Általános Művelődési Központ igazgatója egyidejűleg intézményegység vezetői feladatokat is ellát.  

 

Az egyéb munkáltatói jogkört Perkáta Nagyközség Önkormányzat Polgármestere gyakorolja.  

 

Az Általános Művelődési Központot az igazgató képviseli. 

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 

2 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 

3 munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 

 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: többcélú köznevelési intézmény – általános művelődési központ 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:  

A Nkt 4. § 1.1. és 1.21. pontjai, a 8. §-a, a 20. § (5) és (6) bekezdése, a Gyvt.  42. § - 42/A. § és 43. 

§-ai, illetve a Kult. tv. 53. § és 64. §, 73. §-ai szerint: 

- óvodai nevelés, 

- a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, 

- gyermekek napközbeni ellátása – bölcsődei ellátás, 

- nyilvános könyvtári ellátás, helyi közművelődés ellátása. 

6.1.3.  gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: önálló jogi személy. Önállóan működő, az 

előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörű, önálló 

bankszámlával rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szerv.  

Pénzügyi-gazdálkodási feladatait – munkamegosztási megállapodás alapján – a Perkátai 

Polgármesteri Hivatal (2431 Perkáta, Szabadság tér 1.) látja el.  

6.2. A köznevelési intézmény tagintézménye(i): 

 tagintézmény megnevezése tagintézmény címe 

1. Perkátai ÁMK Szivárvány Óvoda  2431 Perkáta, Bocskai utca 1. 

2. Perkátai ÁMK Bölcsőde 2431 Perkáta, Bocskai utca 1. 

3. Perkátai ÁMK Szivárvány Óvoda 2431 Perkáta, Bocskai utca 2. 

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény 
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 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 

felvehető, maximális 

gyermek-, 

tanulólétszám 

1 
Perkátai ÁMK Szivárvány Óvoda (2431 Perkáta, 

Bocskai u. 1.) 

- 75 (3 csoport) 

2. 
Perkátai ÁMK Szivárvány Óvoda (2431 Perkáta, 

Bocskai u. 2.) 

- 72 (3 csoport) 

3. 
Perkátai ÁMK Bölcsőde (2431 Perkáta, Bocskai u. 

1.) 

- 14 (1 csoport) 

 

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi száma 

vagyon feletti 

rendelkezés joga 

vagy a vagyon 

használati joga 

az ingatlan 

funkciója, célja 

1 
2431 Perkáta, Bocskai utca 1.  667/2; 667/3 térítésmentes 

használat 

óvoda, bölcsőde 

2 
2431 Perkáta, Bocskai utca 2. 1122/1 térítésmentes 

használat 

óvoda 

3 
2431 Perkáta, Dózsa György utca 15. 1104 térítésmentes 

használat 

művelődési ház, 

könyvtár 

4 
2431 Perkáta, Szabadság tér 11. 180 térítésmentes 

használat 

művelődési ház 

5 
2431 Perkáta, Dózsa György utca 41. 700/6 térítésmentes 

használat 

művelődési ház, 

könyvtár 

 

II. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Második napirendi pont telekeladásokkal kapcsolatos döntéshozatal. Három ingatlannal kapcsolatos kérelem 

szerepel ebben a napirendi pontban. A Perkáta, Dr. Baráth Károly utca 3. szám alatti, 694/1 hrsz-ú ingatlan 

előtt lévő 684 hrsz-ú közterületből 38 m2 nagyságú területrészt kíván megvásárolni Erdős Katrin. Az 

önkormányzat 600 Ft/m2+áfa összegben kívánja értékesíteni a 38 m2 nagyságú területrészt. Kérem a 

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

Perkáta Nagyközség Önkormányzata tulajdonát képező 684 hrsz-ú közterületből értékesítsen 38 m2 nagyságú 

területrészt Erdős Katrin részére. A területrendezéssel kapcsolatos költségeket a vásárló fogja viselni. Aki 

ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

határozatot hozza: 

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

83/2018. (VIII. 15.) határozata 

A Perkáta, Dr. Baráth Károly utca 3. szám alatti ingatlan előtt lévő közterület eladásáról 

 

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

Baráth Károly utca 3. szám alatti, 694/1 hrsz-ú ingatlan előtt lévő közterületből a járdaszegélyig 

terjedő 38 m2 nagyságú területrészt a képviselő-testület értékesíti Erdős Katrin Perkáta, Rákóczi 

Ferenc utca 36. szám alatti lakos részére 600 Ft/m2 + áfa áron. A képviselő-testület 

felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2018. augusztus 15. 
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Somogyi Balázs polgármester 

A második ingatlan esetében egy csereszerződés van a képviselő-testület előtt. A Perkáta, 804 hrsz-ú 

ingatlan a Dr. Baráth Károly utca észak-nyugati vége felé helyezkedik el, a Fehérvári utca felé haladva bal 

oldalon. A terület nagysága hozzávetőlegesen 91 m2. A 805 hrsz-ú ingatlanból is egy kis darabot egybe 

vennénk az útszélesítés miatt. A 804, 805 és 823 hrsz-ú területeket egy ingatlanná vonnánk össze 

közterületként. Ezért cserébe az önkormányzat átadná a 1438/2 hrsz-ú, 900 m2 nagyságú ingatlant, amely a 

hulladékudvar területe. Ez egy körbe kerített rész, amelyet már nem működtet a Vertikál Zrt. azóta, mióta 

működik a szelektív hulladékgyűjtés. A 804 és 805 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosa Szőke Imre. Javaslom, 

hogy a képviselő-testület támogassa az ingatlan csereszerződés megkötését. Kérem a képviselő-testület 

tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a Perkáta Nagyközség Önkormányzata 

és Szőke Imre között kötendő ingatlan csereszerződést. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

határozatot hozza: 

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

84/2018. (VIII. 15.) határozata 

A Perkáta Nagyközség Önkormányzata és Szőke Imre között kötendő ingatlan 

csereszerződés elfogadásáról 

 

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

Perkáta Nagyközség Önkormányzata és Szőke Imre között kötendő ingatlan csereszerződést. A 

képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlan csereszerződés aláírására. Az 

ingatlan csereszerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2018. augusztus 15. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Horváth Fanni Perkáta, Bajcsy-Zs. E. u. 52. szám alatti lakos kérelemmel fordult a képviselő-testület felé, 

melyben a Perkáta Nagyközség Önkormányzata tulajdonát képező 1473/1, 1473/2 és 1473/3 hrsz-ú 

ingatlanokat kívánja megvásárolni. A területek összterülete 2 908 m2. Az ingatlanok eladási áraként 350 

Ft/m2+áfa összeget javaslok, mivel ezeket az ingatlanokat nehezen tudjuk eladni, illetve a telekvásárlás egy 

helyi vállalkozás fejlesztése miatt történne. Olyan javaslat is lenne, hogy ha a három ingatlant összevonnánk, 

akkor beépítetlen területté válna az ingatlan és áfamentes lenne az értékesítésük. Visszavásárlási jogot is 

szeretnénk kikötni, ha öt éven belül nem történik meg a területek beépítése. Ezzel az információval bír a 

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

Perkáta Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő 1473/1, 1473/2 és 1473/3 hrsz-ú ingatlanok vevőjéül 

Horváth Fanni Perkáta, Bajcsy-Zs. u. 52. szám alatti lakost jelöljük ki, aki a három ingatlan összevonása után 

1 017 800 Ft vételárért vásárolja meg az ingatlant, öt éves visszavásárlási jog kikötésével. Aki ezzel egyetért, 

kérem, kézfelemeléssel jelezze.  

 

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

határozatot hozza: 

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

85/2018. (VIII. 15.) határozata 

A Perkáta Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő 1473/1, 1473/2 és 1473/3 hrsz-ú 

ingatlanok értékesítéséről 

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Fannit (szül: Dunaújváros, 

1996. 12. 07. an:. Fischer Katalin) jelöli ki a Perkáta, Szent István utcában elhelyezkedő – 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata tulajdonát képező – 1473/1 (908 m2) 1473/2 (1000 m2) és 

1473/3 (1000 m2) hrsz-ú építési telkek vevőjéül. 

A képviselő-testület a 1473/1, 1473/2 és 1473/3 hrsz-ú építési telkek vételárát 350 Ft/m2 

összesen 1 017 800 Ft értékben határozza meg, amelyet az ingatlanok összevonása után fizet 

meg a vevő. 

A képviselő-testület kötelezi a vevőt, hogy a fenti ingatlant 5 éven belül építse be a helyi építési 

szabályzat előírásainak megfelelően. 

Öt éven belüli be nem építés esetén az Önkormányzat visszavásárlási jogával élhet. 
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Az adásvételi szerződésben rögzíteni kell a vevő hozzájárulását az elidegenítési és terhelési 

tilalom bejegyzéséhez. 

 

A képviselő-testület megállapítja, hogy az értékesítésre kijelölt ingatlanok értéke nem éri el „a 

nemzeti vagyonról” szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott 

értékhatár 20 %-át, így azok értékesítése során az államot elővásárlási jog nem illeti meg. 

 

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

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2018. augusztus 15. 

 

III. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Harmadik napirendi pont „az önkormányzat tulajdonáról és vagyonával való gazdálkodás egyes 

szabályairól” szóló 6/2007. (IV. 04.) önkormányzati rendelet módosítása. Perkáta Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-testülete a Perkáta, Dr. Baráth Károly utca 3. szám alatti, 694/1 hrsz-ú ingatlan 

előtt lévő 684 hrsz-ú közterületből 38 m2 nagyságú területrészt értékesíteni kíván Erdős Katrin Perkáta, 

Rákóczi Ferenc utca 36. szám alatti lakosnak. „Az önkormányzat tulajdonáról és vagyonával való 

gazdálkodás egyes szabályairól” szóló 6/2007. (IV. 04.) önkormányzati rendelet 1. melléklete értelmében a 

Perkáta 684 hrsz-ú ingatlan a forgalomképtelen törzsvagyon részét képezi. Ahhoz, hogy Perkáta Nagyközség 

Önkormányzata a 684 hrsz-ú területből 38 m2 nagyságú területrészt értékesíteni tudjon, az szükséges, hogy 

ezt a területet átminősítse korlátozottan forgalomképes törzsvagyonná. Emiatt szükséges a rendelet 

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

önkormányzat tulajdonáról és vagyonával való gazdálkodás egyes szabályairól” szóló 6/2007. (IV. 04.) 

önkormányzati rendelet módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

rendeletet alkotja: 

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2018. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 

„Az önkormányzat tulajdonáról és vagyonával való gazdálkodás egyes szabályairól” szóló 

6/2007. (IV. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „az önkormányzat tulajdonáról és 

vagyonával való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 6/2007. (IV. 04.) önkormányzati rendelet 

módosításáról” szóló rendeletet. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

IV. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Negyedik napirendi pont a közalkalmazottak gyermekei nevelési év és iskolakezdési támogatásával 

kapcsolatos döntéshozatal. A tavalyi évben is biztosítottunk az önkormányzatnál vagy az önkormányzat által 

fenntartott intézményekben foglalkoztatott szülők gyermekei részére fejenként 10 000 Ft természetbeni 

nevelési év és iskolakezdési támogatást. 26 gyermeket érint a támogatás. Javaslom, hogy az idei évben is 

biztosítsuk ezt a támogatást. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs 

hozzászólás, javaslom elfogadásra a határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

 

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

határozatot hozza: 

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

86/2018. (VIII. 15.) határozata 

Közalkalmazottak iskolakezdési támogatásának megállapításáról 

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

önkormányzatnál vagy az önkormányzat által fenntartott intézményekben foglalkoztatott szülők 
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óvodáskorú és iskoláskorú gyermekei részére (26 gyermek) fejenként 10 000 Ft természetbeni 

nevelési év és tanév kezdési támogatást biztosít a 2018. évi költségvetés K48 ellátottak pénzbeli 

juttatásai előirányzat terhére. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2018. augusztus 15. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

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

ülést bezárom. 

 

Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester a testületi ülést 17:52 perckor 

bezárta. 

 

 

 

Somogyi Balázs                    Dr. Lakos László 

    polgármester                                         jegyző 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

               Molnár József          Vátkainé Boda Ildikó 

                  képviselő                                                   képviselő  


