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PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2018. 

augusztus 30-án (csütörtök) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi 

üléséről készült  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perkáta, 2018. augusztus 30. 

 

Határozatok: 95-99/2018. (VIII. 30.) 
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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: A 2018. augusztus 30-án 17:00 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, Kovács Ferenc képviselő-testületi tagok 

 

Dr. Lakos László jegyző 

 

Somogyi Balázs polgármester 

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

alapján került sor. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel hét fő testületi tag jelen van. 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek javaslom Szilasy László és Kovács Ferenc 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 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

95/2018. (VIII. 30.) határozata 

A jegyzőkönyv hitelesítők személyéről 

 

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

augusztus 30-i rendkívüli képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Szilasy 

Lászlót és Kovács Ferencet választja meg. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2018. augusztus 30. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Az ülésen két napirendi pontot javaslok tárgyalni. Első napirendben javaslom tárgyalni a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra 

vonatkozó pályázat benyújtásával kapcsolatos döntéshozatalt, második napirendi pontban javaslom 

tárgyalni az I/50. Perkáta község ivóvízszolgáltató rendszer-V elnevezésű víziközmű rendszer 

2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Tervével, valamint az I/88. Szabadegyháza és térsége 

szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV elnevezésű víziközmű rendszer 2019-2033. évi Gördülő 

Fejlesztési Tervével 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 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 
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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

96/2018. (VIII. 30.) határozata 

A 2018. augusztus 30-i ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. augusztus 30-i 

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

 

NAPIREND 

 

1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

kiegészítő támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásával kapcsolatos 

döntéshozatal 

2. Az I/50. Perkáta község ivóvízszolgáltató rendszer-V elnevezésű víziközmű 

rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Tervével, valamint az I/88. 

Szabadegyháza és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV elnevezésű 

víziközmű rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Tervével kapcsolatos 

döntéshozatal 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2018. augusztus 30. 

 

I. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Első napirendi pont a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó kiegészítő támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásával kapcsolatos döntéshozatal. 

Önkormányzatunk az eddigi években eredményesen szerepelt a szociális célú tűzifa pályázatok 

benyújtása során. Az előző évekhez hasonlóan idén is nyújtanánk be pályázatot a szociális célú 

tűzifára. A pályázatok benyújtási határideje 2018. augusztus 31. A tűzifavásárlás bruttó összege 

5 162 550 Ft, melyből az önrész összege 344 170 Ft. Az Önkormányzatnak kell finanszíroznia a 

tűzifa településre történő szállításának, valamint a rászorultaknak történő kiszállítás költségét. 

Állami tulajdonú erdészettől lehet megvásárolni a fát, eddig a Vadex Zrt-től vásároltuk meg. A 

pályázati kiírás értelmében tűzifára vagy szénre lehet pályázni, mi a tűzifát részesítjük előnyben. 

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

testületnek, hogy a rászoruló családok szociális tűzifával történő támogatása érdekében nyújtson be 

pályázatot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

97/2018. (VIII. 30.) számú határozata 

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

támogatás igényléséhez 

 

 

1. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a rászoruló családok 

szociális tűzifával történő támogatása érdekében támogatási igényt nyújt be 271 erdei 

m3 mennyiségű tűzifa megvásárlásához a „Magyarország 2018. évi központi 

költségvetéséről” szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I. A helyi önkormányzatok 

kiegészítő támogatásai 9. pontjában szereplő „települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás” elnyerésére. 

A tűzifavásárlás bruttó összköltsége: 5 162 550 Ft.  

A vásárlás forrásösszetétele  
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- állami támogatás (bruttó): 4 818 380 Ft  

- saját forrás (bruttó): 344 170 Ft.  

 

2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban megjelölt 271 

erdei m3 mennyiségű tűzifa vásárlásához bruttó 344 170 Ft saját forrást biztosít az 

önkormányzat 2018. évi költségvetés K4 szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 

előirányzat terhére. 

3. A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől 

ellenszolgáltatást nem kér. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2018. augusztus 31. 

 

II. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Második napirendi pont az I/50. Perkáta község ivóvízszolgáltató rendszer-V elnevezésű víziközmű 

rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Tervével, valamint az I/88. Szabadegyháza és térsége 

szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV elnevezésű víziközmű rendszer 2019-2033. évi Gördülő 

Fejlesztési Tervével kapcsolatos döntéshozatal. A Fejérvíz Zrt. elkészítette és megküldte részünkre 

mindkét víziközmű rendszer 2019-2033. évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének felújítási és 

pótlási terv, valamint a beruházási terv táblázatait, melyek a javaslataikat tartalmazzák. Az I/50. 

Perkáta község ivóvízszolgáltató rendszer-V elnevezésű víziközmű rendszer 2019-2033. évi 

Gördülő Fejlesztési Tervének felújítási és pótlási tervében, valamint beruházási tervében módosítást 

nem javaslok. 

Az I/88. Szabadegyháza és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-13259-1-003-00-06) 

víziközmű rendszer Szabadegyháza, Perkáta és Sárosd települések tulajdonában van. A szennyvízre 

vonatkozó tervek táblázatait megküldtük véleményezésre Szabadegyháza és Sárosd települések 

részére. Szabadegyháza a Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási tervét elfogadta, a beruházási 

tervre vonatkozóan javaslattal, kiegészítéssel élt, amelyet tartalmaz a határozati javaslatunk. Sárosd 

a Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási tervét elfogadta, a beruházási tervre vonatkozóan 

azzal a kiegészítéssel élt, hogy Sárosdon az Akácfa utcában középtávú beruházásban 2021. évig 200 

fm szennyvíz vezetékbővítést kíván megvalósítani önkormányzati forrásból. Kérem a képviselő-

testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom, elfogadásra az I/50. Perkáta 

község ivóvízszolgáltató rendszer-V elnevezésű víziközmű rendszer 2019-2033. évi Gördülő 

Fejlesztési Tervére vonatkozó határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 

jelezze. 

 

A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

98/2018. (VIII. 30.) határozata 

Az I/50. Perkáta község ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-19354-1-001-00-10) 

víziközmű 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezéséről 
 

         Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az I/50. Perkáta község 

ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-19354-1-001-00-10) víziközmű rendszer ellátásért 

felelős Önkormányzata a 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Tervet megismerte és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

1.) Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a melléklet szerinti I/50. 

Perkáta község ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-19354-1-001-00-10) víziközmű 

rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási tervét 

megismerte, és mint véleményezésre jogosult elfogadja. 
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2.) Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a melléklet szerinti I/50. 

Perkáta község ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-19354-1-001-00-10) víziközmű 

rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervét - melyet 

meghatalmazás útján a víziközmű-szolgáltató készített el- megismerte és 

jóváhagyja. 

 

3.) Az I/50. Perkáta község ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-19354-1-001-00-10) 

víziközmű rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési 

tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban 

van. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2018. augusztus 31. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Javaslom elfogadásra az I/88. Szabadegyháza és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-

13259-1-003-00-06) víziközmű rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Tervére vonatkozó 

határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

99/2018. (VIII. 30.) határozata 

Az I/88. Szabadegyháza és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-13259-1-003-

00-06) víziközmű rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Tervének 

véleményezéséről 

 

         Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az I/88. Szabadegyháza 

és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-13259-1-003-00-06) víziközmű 

rendszer ellátásért felelősök nevében eljáró Önkormányzata, a 2019-2033. évi Gördülő 

Fejlesztési Tervet megismerte, az általa képviselt Önkormányzatok részére a Vhr. 90/B. 

§ (2) bekezdése szerinti 15 napos véleményezési határidőt biztosítva, az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1.) Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a melléklet szerinti I/88. 

Szabadegyháza és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-13259-1-003-00-06) 

víziközmű rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási tervét 

megismerte, és mint véleményezésre jogosult elfogadja. 

2.) Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a melléklet szerinti I/88. 

Szabadegyháza és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-13259-1-003-00-06) 

víziközmű rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervét - melyet 

meghatalmazás útján a víziközmű-szolgáltató készített el- megismerte és a következő 

javaslatot, kiegészítést teszi: 

Fontossági 

sorrend 

Felújítás és 

pótlás 

megnevezése 

Vízjogi 

engedély 

köteles-e 

felújítás, 

pótlás 

Az érintett 

ellátásért 

felelős(ök) 

megnevezése 

Tervezett 

nettó 

költség 

Forrás 

megnevezése 

Megvalósítás 

várható időtartama 

Tervezett 

időtáv 

Kezdés Befejezés  
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3/a 

Szabadegyháza 

Szeszgyártelep 

alatti 
ingatlanokhoz 

(külter.: 0315/17) 

szennyvízhálózat 
kiépítése 

 

igen 

 

Szabadegyháza 

Község 
Önkormányzata 

 

8 000 e Ft 

 

Önkormányzati 

forrás 

 

2020. 

 

2021. 

 

Közép 

 

6 

Szennyvízhálózat 

bővítése 

önkormányzati 
igények szerint 

200fm 

Sárosd 
szennyvízhálózat 

 

igen 

 

Sárosd 

Nagyközség 
Önkormányzata 

 

9 000 e Ft 

 

Önkormányzati 

forrás 

 

2021. 

 

2021. 

 

Közép 

 

3.) Az I/88. Szabadegyháza és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-13259-1-

003-00-06) víziközmű rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Terv a 

területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével 

összhangban van. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2018. augusztus 31. 

 

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 17:15 

perckor bezárta. 

 

 

 

Somogyi Balázs                    Dr. Lakos László 

    polgármester                               jegyző 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

               Szilasy László                 Kovács Ferenc 

                  képviselő                                                   képviselő  


