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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Készült: A 2018. szeptember 5-én 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme
Jelen vannak:
Somogyi Balázs polgármester, Bogó Anikó, Vátkainé Boda Ildikó, Molnár József, Kovács
Ferenc képviselő-testületi tagok
Dr. Lakos László jegyző
Somogyi Balázs polgármester
Köszöntöm a képviselő-testület tagjait, a megjelent civil szervezeti képviselőt, a hallgatóságot,
illetve az interneten minket követőket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel öt fő
testületi tag jelen van. Szabó Tamás és Szilasy László képviselő-testületi tagok jelezték
távolmaradásukat. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javaslom Bogó Anikó és Molnár József képviselőtestületi 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 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
100/2018. (IX. 5.) határozata
A jegyzőkönyv hitelesítők személyéről
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2018.
szeptember 5-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Bogó Anikót és
Molnár Józsefet választja meg.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2018. szeptember 5.
Somogyi Balázs polgármester
A képviselő-testületi ülés meghívója kilenc napirendi ponttal került kiküldésre. Javaslom a hatodik
napirendi pontban szereplő, vis maior pályázat benyújtásával kapcsolatos döntéshozatal levételét a
napirendről, mert még pontosításra szorul. Az ötödik napirendi pontban szerepel a tájékoztató az
önkormányzat által támogatott civil szervezetek működéséről. Három civil szervezetet hívtunk meg
az ülésre, melyek közül a Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület elnöke jelen van az ülésen. A Perkátai
Polgárőrség és a Perkátai Sportegyesület beszámolóját a következő ülésen fogjuk tárgyalni azért,
hogy a civil szervezetet képviselő személy is jelen lehessen a beszámoló tárgyalásakor. Kérdezem a
képviselő-testület tagjait, hogy egyéb napirendi pont felvételére vagy napirendi pont módosítására
van-e javaslat? Amennyiben nincs, javaslom, hogy a képviselő-testület vegye le napirendjéről a
hatodik napirendi pontban szereplő vis maior pályázat benyújtásával kapcsolatos döntéshozatalt.
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:
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
101/2018. (IX. 5.) határozata
A 2018. szeptember 5-i ülés napirendjében szereplő hatodik napirendi pont
levételéről
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2018.
szeptember 5-i képviselő-testületi ülés napirendjéről leveszi a vis maior pályázat
benyújtásával kapcsolatos döntéshozatalt.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2018. szeptember 5.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom elfogadásra a módosított napirendet. 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:
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
102/2018. (IX. 5.) határozata
A 2018. szeptember 5-i ülés napirendjének elfogadásáról
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. szeptember 5-i
képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el.
NAPIREND
1. Polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről
2. Tájékoztató a 2018. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
3. Beszámoló a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi
tűzvédelmi tevékenységéről
4. Beszámoló a Perkátai Általános Művelődési Központ 2017/2018. nevelési
évről szóló tevékenységéről
5. Tájékoztató az önkormányzat által támogatott civil szervezetek működéséről
6. Dr. Viski Mária kérelmének megtárgyalása
7. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi
fordulójához történő csatlakozással kapcsolatos döntéshozatal
8. Egyebek
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2018. szeptember 5.
I. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Első napirendi pont polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről.
2018. május 25-től június 1-ig a perkátai oktatási-nevelési és szociális intézményekben a
gyermeknap hétvégéjének közelében tartottak gyermeknapokat.
2018. június 1-jén, a pedagógus nap alkalmából adta át az Emberi Erőforrások Minisztériuma
elismeréseit Budapesten a Vígadó épületében. Erre az eseményre kapott meghívást Kundakker
Ferencné, köznevelési szakértő, felnőtt oktatási szakértő, a DSZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának óraadó pedagógusa, a perkátai Szivárvány Óvoda
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szakmai segítője, aki rangos kitüntetést vehetett át az eseményen: Apáczai Csere János Díjjal
jutalmazták a pedagógiai pályán nyújtott munkájáért. Magát a díjat 1973-ban alapították, s azon
pedagógusok, oktatók számára adják át, akik kiemelkedő tevékenységet végeznek az oktatás
területén. Alig egy héttel később, június 8-án, Dunaújváros Megyei Jogú Város a „Pedagógus
Életpályáért Emlékérem” díjjal méltatta szintén kiemelkedő pedagógiai munkájáért.
2018. június 5-én a Győry kastélyban tartotta Pedagógus-napi ünnepségét a Dunaújvárosi
Tankerület, ahol három járás, a Dunaújvárosi, a Sárbogárdi és a Martonvásári Járás pedagógusait
köszöntötték az iskolások, köztük a perkátai gyermekek műsorával.
2018. június 6-12. között a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya
koordinálásában Perkátán lehetett igénybe venni az emlőszűrést helybe hozó mobilbusz
szolgáltatásait.
2018. június 13-án tartották meg Budapesten a” Védőnők napja ünnepi rendezvényt” a Semmelweis
Egyetem
Nagyvárad
téri
Elméleti
tömbjében.
Az ünnepség évről-évre helyet ad a jubiláló védőnők köszöntésének. Az idei évben köszöntötték
Bitó Istvánné perkátai védőnőt is, aki 1953-ban kapta meg védőnői diplomáját, ezért 65 éves
jubileuma alkalmából vas diplomát kapott. Az országos ünnepséget követően, június 29-én
Szegeden is részt vett Marika néni az ünnepi ülésen, hiszen ott végezte tanulmányait.
2018. június 16-án, szombaton tartotta a Hunyadi Mátyás Általános Iskola a ballagási és tanévzáró
ünnepségét. Az eseményt megelőzően a nyolcadik osztályos tanulók június 14-én a Győry-kastély
épületében tartották meg szerenádjukat, ahol elérzékenyülve búcsúztak el pedagógusaiktól, majd
másnap a bolond ballagáson jó hangulatúan iskolatársaiktól.
2018. június 17-én tartották meg a 7. Kántor Találkozót, ahova a Székesfehérvári Egyházmegye
területéről érkeztek kántorok. A programot Bozai Márton, Perkáta plébánosa nyitotta meg köszöntő
beszédével a Győry-kastélyban, ahova a közös próbára érkeztek a kántorok. A Wasztl János
egyházmegyei karnagy által levezényelt próba után együtt sétáltak át a Kisboldogasszony római
katolikus templomba a részt vevők, hogy az ünnepi szentmisét varázsolják még meghittebbé szép
énekükkel. A kántor találkozót 2012 óta szervezik meg Perkátán minden évben. Somogyi Anna, a
perkátai Vox Caritatis Egyházi Kórus vezetője elmondta, hogy a helyi énekkar jó kapcsolatot ápol
az egyházmegye kántorképző intézetével, s ennek köszönhetően sikerül minden évben
színvonalasra megszervezni a programot. A találkozó minden évben kapcsolódik a ministránsavatáshoz és a hittanos tanévzáró ünnepséghez. Így az új ministránsok ünnepi szentmise keretei
között öltözhetnek be, s együtt adhatnak hálát az elmúlt tanévért.
2018. június 24-29. között francia testvértelepülésünk, Saint-Maximin meghívására 30 fővel családi
csoport tartózkodott Saint-Maximin-ban, ahol a helyi programok mellett, Párizsban, Amiens-ban és
a Loire-völgyében tettek kirándulást.
Áder János, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Érdemrend középkeresztjét adományozta
Eric Fournier-nak, Franciaország távozó budapesti nagykövetének. A kitüntetést július 6-án
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nyújtotta át volt nagykövet Úrnak. Eric Fournier
Perkátán is járt, mikor 2016. szeptember 11-én a felújított Győry kastély első rendezvényei között
ünnepeltük Perkáta és Saint-Maximin hivatalos kapcsolatának 25. éves évfordulóját. Nagykövet Úr
a hivatalos ünnepségen fel is szólalt, sőt a nap további rendezvényein is részt vett, megtekintette
Gáspár Aladár akkor nyíló életmű-kiállítását, megtekintette a szüreti felvonulást és francia-portugál
delegációkkal kilátogatott a Szőlőhegyre is.
2018. július 9-e és 15-e között francia és portugál gyerekeket látott vendégül Perkáta Nagyközség
Önkormányzata. A fiatalok a franciaországi, Saint-Maximinból, valamint a portugáliai, Figueiró dos
Vinhos-ból érkeztek hozzánk, hogy jobban megismerjék Perkátát és Magyarországot. A csoportot
első nap Perkáta polgármestere, Somogyi Balázs köszöntötte a Győry-kastély épületében, s
ajándékot nyújtott át nekik: egy Perkáta címerével díszített hátizsákot. A gyerekek kísérői a hét
során Szilasy László és Vátkainé Boda Ildikó önkormányzati képviselők voltak, valamint
tolmácsként Vátkai Luca csatlakozott hozzájuk, együtt indultak útnak, hogy felfedezzék Fejér
megye szépségeit. Első látványosságként Székesfehérvárt tekintették meg, ahol többek között a
város centrumban sétáltak, megnézték az országalmát, illetve a déli órajátékot a központban, majd
ezt követően a Velencei-tóhoz látogattak el. A szerdai napon Budapestre kirándultak, a Budai
Várnegyedben egy játékkal készültek nekik a szervezők, mely által a hely érdekességeit találhatták
meg csapatban. A rákövetkező napon ismét a Velencei-tóhoz utaztak, ahol sárkányhajózással,
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valamint bicikli túrával töltötték az időt. A fiatalokhoz perkátai gyerekek is csatlakoztak, hogy
tovább erősítsék a jó kapcsolatot a települések között. Vátkainé Boda Ildikó elmondta a diákcsere
kapcsán, hogy lehetőséget teremtenek a gyerekek számára, hogy megismerjenek más népeket,
kultúrákat. Mivel minden évben máshol valósul meg ez a tábor, így új országokkal, népekkel
találkozhatnak. 2018. július 13-án Visegrádra utazott a csoport, ahol a várat és a várjátékokat
tekintették meg. Július 14-én, szombaton Perkátán időztek. Az V. Perkátai Lovas Találkozón vett
részt a csoport, majd délután a magyar desszertek történetét bemutató kiállítás megnyitóján
kóstolták meg a finomabbnál finomabb süteményeket. Mivel a hetet a néptánc és a népzene köré
szervezték, így este a francia, a portugál és a magyar csoport egyaránt tánccal mutatkozott be
egymásnak a Faluház színpadán, továbbá egy mezőföldi táncházban is részt vehettek a gyerekek
Preizler Nikolett és Horváth Dóra vezetésével. Szilasy László a program témája kapcsán úgy
nyilatkozott, hogy a gyerekek a művészeten keresztül ismerhették meg egymás kultúráját, ami
közelebb hozta őket egymáshoz. Mind a vezetőkkel, mind a fiatalokkal könnyű volt együttműködni,
s kellemes hetet töltöttek együtt. A vendégek 2018. július 15-én vettek búcsút Perkátától és itteni
barátaiktól, s biztosították a szervezőket, hogy szép emlékekkel gazdagodtak a hét során.
Két hagyományos rendezvény is zajlott Perkátán. Egyrészt 2018. július 14-én a Laposon reggeltől
az Oláh István által szervezett V. Perkátai Lovastalálkozó, ahol a versenyek, a Grund Kupa, a
gyermekprogramok mellett és diszkó mellett idén westernshow is várta az érdeklődőket. Míg a
Perkáta Régiséggyűjtő Egylet a VI. Kastélykerti Motoros Találkozót szervezte meg, amelynek
keretében a szokásos motoros felvonulásukon Perkátáról Székesfehérvárig utaztak.
2018. július 15-én délután 5 órai kezdettel a József Attila utcai haranglábnál egyházközségünk
énekkarának vezetésével ismét litániát tartottak, ahogy teszik ezt 2008-tóé minden évben,
Kármelhegyi Boldogasszony napján, illetve az ahhoz közelebbi vasárnap. Az építményt gróf Győry
Terézia emeltette hálából, hogy az úton a megvadult lovak által elragadott kocsiból szerencsésen
megmenekült.
Pappá szentelésének 25. évfordulóját ünnepelte szülőfalujában Perkátán, Dózsa István plébános. A
2018. július 22-én megtartott hálaadó szentmisét Bozai Márton Perkáta plébánosa, valamint P.
Lovász Rajmund OFM ferences rendi szerzetes celebrálta, aki szentbeszédet is mondott. Méltató
szavakkal köszöntötte István atyát, szólt a barátságukról, valamint a papi hivatás szépségéről és
fontosságáról. Dózsa István papi életpályája 1993. június 21-én indult el, amikor Székesfehérváron
pappá szentelték. Először Csepel-Belváros, majd Székesfehérvár-Viziváros káplánja lett. 2000
augusztusától pedig Enyingen és térségében látta el a plébánosi teendőket. István atya 1997-től
püspöki tanácsos, 2003-tól esperes és tanácsadó plébános, 2009-tól címzetes kanonok, 2012-től
pedig egyházmegyei vagyonkezelő tisztséget kapott. Spányi Antal megyés püspök 2017
augusztusától Székesfehérvárra helyezte, a Belváros Szent István király plébániájára.
Július 28-án töltötte be a 90. életévét, de már július 25-én felköszöntöttük önkormányzatunk
nevében Szűcs Jánosnét, született Csordás Katalint. Kati néni 1928. július 28-án Seregélyesen
született, 1937-ben Szolgaegyházán elsőáldozott. A 40-es években az általunk Háy-tanyaként ismert
kastélyban szolgált. 1946-ban házasodott férjével, akivel közösen építették a jelenlegi otthonukat is,
ahol már közel 65 éve él a jelenlegi Kodály Zoltán utcában. Kati néni mesélt nekünk a családjáról,
gyermekiről, unokájáról és dédunokájáról. Beszámolt a hosszú évekkel eltöltött munkájáról a
téeszben, illetve a harkányi nyaralásokról is. Kati néni a munkája mellett sok tevékenységet is
végzett, nemcsak a ház körül, sokan azt hihették, hogy cukrász, hiszen évtizedeken keresztül ellátta
Perkátát pörköltcukor, illetve egyéb tortáival.
A Perkátai ÁMK, valamint a Nagyközség Nyugdíjas Klubjának szervezésében, 2017 nyarán
hagyományteremtő céllal kezdődött a „Kezünk munkái” című tárlatsorozat. A „Négy évszak”
sorozatban 2018. július 25-én, Szent Anna előestéjén megnyílt a nyári Gobelin kiállítás.
A 2004-ben, Perkáta és Kisbács között létrejött testvérvárosi kapcsolat keretében 2018. július 2630. között közel 40 fő látogatott el erdélyi partnerünkhöz a Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület
szervezésében. A csoportot a kisbácsi Polgármesteri Hivatalban Florin Ioan Muresan polgármester
úr fogadta. A csoport ellátogatott Nagyenyedre, amely Bethlen Gábor fejedelemsége alatt élte
virágkorát, ahol megtekintettük a fejedelemről elnevezett kollégiumot, amely századokon át az
egyik legfontosabb magyar oktatási intézmény volt. Nagyenyed az egyik leghíresebb erdélyi
borvidék, így a kollégium alatti közel 350 éves pincében egy borkóstolón is részt vehettünk. Majd
ellátogatott a csoport Nagyszebenbe, az erdélyi szászok volt központjába is. Nagyszebent 2007-ben
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Európa Kulturális Fővárosának választották. Ezt követően Szebenjuharoson és a Bilea-tónál is járt a
csoport. Utolsó este a családokkal közös búcsúvacsorát adtak a kisbácsi fogadók, majd jövőre
Perkátán ünnepeljük a testvérvárosi kapcsolat 15. évfordulóját.
2018. július 30-tól közel egy hetes látogatáson vett részt 4 perkátai középiskolás fiatalunk
Rómában, az Örök Városban. László Lilla, Pavlicsek Jázmin Zsanna, Szócska Márk és Viczkó
Szabolcs a Ministráns Világtalálkozón képviseli Perkáta római katolikus híveit. A héten találkoztak
Ferenc pápával és megismerkedtek a római látványosságokkal is.
2018. augusztus 1-jén az esti két zápor után, rég nem látott vízmennyiség, 60-70 mm csapadék
hullott településünkre. Az eső után egyből megkezdtük a védekezést, amelyben szerda este 21 óra
és csütörtök 10 óra között védelmi készültséget rendeltem el. Egy személy kitelepítését is meg
kellett tennünk, amely előtt a Perkátai Polgárőrség vezetője, Horváth István végzett életmentő
tevékenységet. A Katasztrófavédelem Dunaújvárosi kirendeltségvezetője, Lóki Richárd és a
Dunaújvárosi Vizitársulat ügyvezető igazgatója, Megulesz Gabriella már augusztus 1-jén éjjel is a
helyszínen volt. Éjjel 11 órakor a Perkáta vízfolyás, azaz a völgyi patak már túl volt a tetőzésen, de
a környéken levő nem betonos utakat járhatatlanná tette a leömlő víz, a Sajtos közt le is zártuk, ami
azóta is le van zárva. A völgyi patak tetőzését követően viszont a Laposon gyülemlett fel nagyon
sok víz a Pistola-patak által, amely augusztus 2-án hajnalban 3-4 óra között tetőzött, majdnem
elérve a Táncsics Mihály utcában az út szélét, illetve elárasztva az átmenő járdákat. Az éjjel
folyamán Cséza László, helyi körzeti megbízottal és Erdős Károly, Faluüzemeltetés vezetővel
jártuk végig a patak környékét, hogy szükséges-e beavatkozás.
2018. augusztus 2-án reggel a vizitársulattal együtt vízleeresztési munkálatokat végzünk, amelyeket
a következő napokban is folytatunk, hiszen a levezető árkok is eltömődhettek, illetve a Táncsics
utca első szakaszán az árkok most is telítettek, sőt a házak között is hatalmas vízfelületek maradtak.
Több száz perkátai ingatlanba tört be a víz, elárasztva a pincéket, ez a település szinte minden
pontján tapasztalható volt, függetlenül attól, hogy az ingatlan a domboldalon vagy sík terepen
található. A közintézmények közül a Polgármesteri Hivatalban és az iskolában beázásokat
tapasztaltunk, illetve a Kastély főépületének pincéjét is szivattyúzni kellett. Az iskolában 4 terem
súlyosan felázott, a tanítás ezekben a termekben nem is tud megkezdődni szeptember elején, a kár
közel 5 millió forintos. Köszönjük a segítséget a Faluüzemeltetés, a Polgármesteri Hivatal, az ÁMK
és a Perkátai Szociális Központ minden munkatársának, a Rendőrség és a Polgárőrség szolgálatot
teljesítő tagjainak, illetve a katasztrófa idején a szomszédoknak, barátoknak és ismeretleneknek is
szó nélkül segítséget, támogatást nyújtó perkátai polgároknak. A perkátai villámárvíz a Tények
hírműsorban, a TV2-n riportban is szerepelt, az ebben való kapcsolatfelvételt és szakmai
tájékoztatást köszönjük Papp Péternek, helyi viharvadászunknak. Augusztus 15-én a Fejér Megyei
Kormányhivatal és társszervei bejárást is tartottak a villámárvíz után, amelyen megállapításra
került, hogy önkormányzatunk jogosult Vis maior pályázat benyújtására, mivel a felmérésünk után
az önkormányzati utakban több, mint 10 millió forintos kár történt.
2018. augusztus 1-jén fontos mérföldkövéhez érkezett önkormányzatunk TOP-4.1.1-15-FE1-201600013 azonosítószámú, az „Orvosi rendelő bővítése és szolgálati lakás felújítása Perkátán” című,
90.000.000 Ft összegű támogatást nyert pályázata. Tavaly decemberben kezdődtek el a kivitelezési
munkálatok és július 31-én készre jelentette a vállalkozás az épület kivitelezését, amelynek
keretében közel 200 négyzetméteren kialakításra került egy fogorvosi rendelő és egy orvosi rendelő,
illetve egy, a védőnői szolgálathoz kapcsolódó közösségi helyiség.
2018. augusztus 10-én Varga Gábor, a térség országgyűlési képviselője, Dr. Petrin László, a Fejér
Megyei Kormányhivatal főigazgatója és Kondrik Kornél, a NIF Zrt. gazdasági vezérigazgatóhelyettese részvételével átadásra került a Perkáta határában induló és Szabadegyháza ipartelepet
elkerülő szakasza a 62-es számú főútnak. Körül-belül tíz éve kezdődtek a felújítások a főúton
elsőként Székesfehérvár előtt a vasúti szintbeli kereszteződés elkerülő felüljáró kialakításával, majd
2012 júliusában a perkátai elkerülő avatásával, ezután a folyópálya szakaszok felújításával és a
seregélyesi elkerülővel és utolsóként a szabadegyházai elkerülő kivitelezésével. Most már
Dunaújvárostól Székesfehérvárig, a 6-os számú főúttól az M7-es autópályáig teljesen megújult a
62-es számú főút.
2018. augusztus 11-én nagyszabású ünnepség keretében ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját a
Perkátai Polgárőrség. A tavalyi évben az Év polgárőr egyesülete országos elismerést is elnyert
egyesület 30 fős tagságát, a hozzátartozókat és a támogatókat hívta meg a Faluházba szervezett
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jelentős eseményre. Köszöntőt mondott Horváth István, a Perkátai Polgárőrség elnöke, Cseh István,
a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, dr. Mák Attila adonyi rendőrőrs parancsnok, illetve
önkormányzatunk nevében a település közbiztonsága érdekében végzett tevékenységét
megköszöntem a Perkátai Polgárőrség jelenlegi és volt tagjainak.
Az ünnepség keretében Cseh István megyei polgárőr vezető a perkátai egyesületnek tárgyjutalmat
adott át az évforduló kapcsán, illetve három perkátai polgárőrnek, Aszlajov Árpádnak, Klics
Mihálynak és László Klaudiának megyei kitüntetést adott át. A Perkátai Polgárőrség vezetői a helyi
tagságból 15 éves, 10 éves és 5 éves törzsgárda oklevelet nyújtottak át, illetve minden tagot és
támogatót, segítőt külön köszöntöttek. A rendezvényen felléptek a Népművészeti Foglalkozás
néptáncosai és a Per-verz Dance perkátai tánccsoport is, akiknek polgárőr tagjai is vannak, illetve
Farkas-Tóth Ágnes jóvoltából egy közel 1 négyzetméteres torta köszöntötte a 15 éves egyesületet.
A Perkátai Polgárőrség közel 10 éve testvéregyesületté fogadta a rácalmási Szent György polgárőr
egyesületet, akik szintén ajándékokkal és tortával készültek a jeles eseményre. A rendezvényen a
helyi egyesület vacsorával és Horváth Gábor jóvoltából diszkóval kedveskedett a meghívottaknak.
2018. augusztus 14-én elhunyt Csányi János, perkátai származású festő, restaurátor, aki 2017
novemberében bemutatkozott településünkön alkotásaival, a Perkátai Roma Nemzetiségi
Önkormányzat által, a Csányi család tiszteletére berendezett kiállítás keretein belül.
Csányi János 1957. április 29-én született, tanulmányai során szobafestő-mázoló szakképesítést
szerzett, és 1976-ban Budapestre költözött, ahol leérettségizett. Festményeit először 1987-ben
állította ki Csepelen, a művelődési házban. A Cigány Ház képzőművészeti alkotótáborait vezette
1991-től. A ferencvárosi Plein Art Kortárs Művészetek Fesztiváljának aktív részt vevője volt a
2000-es évektől, majd 2002-ben a magyarországi református egyház által kiadott négy
evangéliumot illusztrálta. A „Keresd az Istent – kisdedet találsz” című tárlaton is láthatóak voltak
képei.
Részt
vett
a
perkátai
templom
felújítási
munkálataiban
is.
Családja felajánlásának köszönhetően itt, szülőfalujában, Perkátán is megtalálható lesz alkotásainak
egy része. Csányi Jánost 2018. szeptember 7-én, 17 órakor, Budapesten, a XVI. kerületi Szent
Mihály-templomban búcsúztatják el.
2018. augusztus 15-én Dunaújvárosban a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Munkaügyi
kirendeltségén a közfoglalkozás ügyében egyeztető tárgyaláson vettünk részt László Klaudia
aljegyzővel.
A közel 30 éve működő új óvodára is már ráfért a felújítás, hiszen az elmúlt időszakban az
akadálymentesítő pályázat tudott rajta javítani, illetve energetikai pályázatból kerültek rá
napelemek. Már többször próbálkoztunk kisebb felújítású pályázattal, de tavaly decemberben nagy
örömünkre sikerrel járt a Magyar Kormány döntése alapján a pályázatunk, amely nélkül a bővítési
pályázat energetikai vállalásait sem tudtuk volna teljesíteni. Tavasszal a közbeszerzés kiírása után a
kivitelezést a nyári szünet idejére június közepétől augusztus közepéig írtuk elő, amelyet a nyertes
vállalkozás teljesített is. A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC.
törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. mellékletének II. 2. a), b) és c) pontjában szabályozott
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcím alatt fut, az igényelt és
megnyert támogatásunk 29.972.500 forint volt, amelyhez 1.577.500 forint önrész járult, így
hozzávetőlegesen 31,5 millió forintot tudtunk fordítani az épület felújítására. A projekt három
részterületre tért ki, a külső szigetelésre, a nyílászárók cseréjére, illetve a belső világítás
korszerűsítésére, amely által jelentős javult az épület energiahatékonysága. A nyílászárócsere
keretében az ablakok alatti nem energiahatékony felületek kiváltása is megtörtént, illetve többek
között a toronyba is új ablakok kerültek. A jelenlegi épületrész külső színezését a bővítéshez
igazítottuk, hiszen egy intézményként fog működni az óvoda és a bölcsőde. A régi rész felújítása
augusztus 15-ével véget ért, a helyreállítások után a régi épületrészben az új szárny
használatbavételi eljárásától függetlenül zavartalanul megtörténik a szeptemberi óvodakezdés.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2018. augusztus 19-én szervezte meg a „VELED az
ifjúságért” Kulturális és Hagyományőrző Egyesülettel együtt az IFI Feszt – Színezd újra Perkátát!
elnevezésű programját. A rendezvény a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi
Akciócsoport által kiírt VP6-19.2.1.-63-4-17 azonosítójú „A helyi együttműködések támogatása, a
térségi szintű identitás tudat megőrzése a közösségi értékek megerősítéséért” célú pályázat keretein
belül valósult meg, a projekt összeértéke 5 422 428 Ft, önkormányzati önrésszel együtt. A
rendezvényt immár harmadik alkalommal szervezték meg a fiatalok. A program megnyitója 16
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órakor kezdődött, mely során beszédet mondott Somogyi Balázs, Perkáta polgármestere, aki
megköszönte az egyesület munkáját, azt, hogy megszervezte a színvonalas programot. A megnyitón
Fórizs Antal, a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetője, valamint Horváth Dóra, a
„VELED az ifjúságért” Kulturális és Hagyományőrző Egyesület elnöke adott elő énekes-zenés
produkciót. A délután során számos játékkal és érdekes programmal várták az érdeklődőket. A fák
alatt helyi kézműves alkotók mutatkoztak be a település lakói számára; kecske sajtot kóstolhattak,
szebbnél-szebb portékák közül válogathattak. Mellettük a perkátai Védőnői szolgálat játékokkal és
szórakoztató feladatokkal készült a kilátogató apróságoknak, továbbá egy ambubaba segítségével az
újra élesztést is lehetett gyakorolni. A szumó játéknál a vállalkozó kedvűek küzdöttek meg
egymással, a bitumenes sportpályán pedig 17 órától habparty várta a gyermek és felnőtt közönséget
egyaránt. A Turul Íjász Szakosztály íjászkodási lehetőséget biztosított a fiatalok számára a
programon. A fák alatt a Bokréta Lovascsoport tagjai lovagoltatást szerveztek, s a kosárlabda
pályán drog- és alkohol szimulátor szemüveggel akadálypályát lehetett teljesíteni. A színpadon és a
sátor előtt tehetséges helyi, fiatal fellépők mutatkoztak be: Bilig Edit ének, illetve Tillinger Patrik
zsonglőr produkcióval készült az IFI Feszt részt vevői számára. 18 órától egy kutyás bemutató
került megszervezésre, s a rendezvény egész ideje alatt arcfestés, csillámtetkózás várt a gyerekekre,
továbbá
egy
asztalnál
„slime”-ot
lehetett
készíteni.
Az este során 21 órától a Góbé zenekar adott fergeteges hangulatú koncertet, majd ezt követően
kezdetét vette a batyus buli. Éjfélkor kezdődött a colorparty, ahol a táncolók színes porokkal
dobálták meg egymást, így színezték újra Perkátát az idei évben is. Fél egykor a Per-Verz Dance
készült produkcióval, majd ezt követően jó hangulatban folytatódott a mulatság.
2018. augusztus 20-án a perkátai katolikus templom istentiszteletén nemzeti ünnepünk alkalmából
ünnepélyes kenyérszegés is zajlott.
2018. augusztus 27-én köszöntöttük Árpád utcai otthonában, családja körében a 90. születésnapját
ünneplő Kraczmajer Józsefné Lampert Irént, aki 1928. augusztus 27-én született Sárosdon. Irén
néni az elmúlt hétvégén szerettei, családja körében ünnepelte a jeles alkalmat. Szót ejtett az elmúlt
évtizedekről és a családjáról. További jó egészséget és családja körében eltöltött éveket kívánunk
Irén néninek!
Az augusztus 1-jei villámárvíz következtében használhatatlanná vált iskolai tantermek ügyében
tárgyaltunk a KLIK Dunaújváros tankerületének vezetőivel, illetve Szilasy László
iskolaigazgatóval. Négy terem károsodott jelentősen, amelynek biztosítási ügyintézése után
várhatóan október végére történik meg a felújítása. Addig 3 osztály a kastély földszintjén kerül
elhelyezésre.
Az új óvoda bővítése történik meg TOP forrásból. 2018. augusztus 30-ával készre jelentette a
megbízott vállalkozás a kivitelezést. Az átadás-átvételi eljárás jövőhéten fog elkezdődni. Bízunk
abban, hogy novemberben meg tud nyílni az új rész, amelyben egy óvodai csoportszoba, egy
bölcsődei részleg, illetve egy tornaszoba került kialakításra.
A tegnapi napon két megbeszélésünk is volt a Zrínyi Miklós utca mögötti övárok kialakításával
kapcsolatban. Évekkel ezelőtt már megkezdtük a tárgyalásokat, de akkor megakadt a tárgyalás a
lakók, illetve a földtulajdonosok között. A javaslatunk az volt, hogy az önkormányzat kialakítana
egy övárkot az önkormányzati úton, akár úgy is, hogy a földtulajdonosoktól az önkormányzat venne
meg területeket, amit tulajdonképpen most is útként használnak. Ezáltal a hátsó bejárás nem lenne
megoldott. A Zrínyi utcából valósulna meg a bejárás az ingatlanokhoz. Ezzel a javaslattal
egyetértettek a földtulajdonosok. A lakók esetében 34 ingatlantulajdonosból 14 képviseltette magát
a tegnapi megbeszélésen, és nagy többséggel a javaslatunkat elfogadták. Ezzel kapcsolatban fog
megindulni az egyeztetés, földmérés, ha kell, akkor területszerzés, majd pedig a terveztetés. Ennek
a forrásait még nem ismerjük.
A következő időszak eseményei. 2018. szeptember 7-8-án lesz a Búcsúi hétvége, péntek és szombat
esti koncertekkel, szombaton délelőtt díszközgyűléssel, szombat délután szüreti felvonulással és
ünnepi szentmisével. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait a polgármesteri
beszámolóhoz. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra az aktuális eseményekről szóló
polgármesteri beszámolót. 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:
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
103/2018. (IX. 5.) határozata
Az aktuális eseményekről szóló polgármesteri beszámoló elfogadásáról
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja
az aktuális eseményekről szóló polgármesteri beszámolót. A polgármesteri beszámoló a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2018. szeptember 5.
II. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Második napirendi pont tájékoztató a 2018. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről. Az
államháztartási törvény változása miatt nem kötelező évközi beszámolót készíteni, de szükségesnek
tartom tájékoztatni a képviselő-testületet az önkormányzat I. félévi pénzügyi helyzetéről.
Kötelezettsége az önkormányzatnak, hogy negyedévente a költségvetési rendeletét vizsgálja felül,
még akkor is, ha nem szükséges módosítás. A költségvetés teljesítésének megismerése után a
következő ülésre egy költségvetési rendeletmódosítás fog készülni. Mivel nagyon friss az anyag,
ezért kérem Jegyző Urat a tájékoztató részbeni összefoglalására. Kirívó számok nincsenek vagy ha
vannak, azok nagyon logikusak.
Dr. Lakos László jegyző
Ahogy Polgármester Úr is elmondta, kirívó számok összességében nincsenek, akár a bevételek, akár
a kiadások tekintetében az összesen számok nagyjából időarányos teljesítést mutatnak. Például
kiadások tekintetében 45 %-on, a bevételek tekintetében 66 %-on állunk. Ez a 66 %-os bevételi
arány tulajdonképpen egyetlen nagyobb tételnek köszönhető, a Perkátai Általános Művelődési
Központnak egy 59 millió Ft összegű pályázatot sikerült megnyerni, ami nagyjából ezt a 16 %-ot
teszi ki. Számításaim szerint a működési bevételek egyebekben időarányosak vagy azt egy picit
meghaladóak. Még egy-két kiugró tétel volt, ami esetleg magyarázatra szorul. A tulajdonosi
bevételeknél már a 104 %-ot is elértük, miközben várhatóan még lesznek intézményi, illetve a
csatorna közmű bérleti díjaiból bevételek. Ez annak a következménye, hogy a tavalyi befizetéseket
a Fejérvíz Zrt. február elejére teljesítette. Ezt az összeget az idei költségvetésbe nem terveztük be.
Amikor a tervet készítettük, akkor még nem fizették be, utána nem tudtuk korrigálni ezzel a
befizetéssel az idei várható bevételünket. Itt egy részletfizetéssel az év során magasabb összeg
várható, erre tekintettel a költségvetésünket módosítanunk kell. Ugyancsak módosítani kell a
költségvetést a működési célú támogatásoknál, ahol egy 1 197 000 Ft összegű tétel látható. Ez az
országgyűlési választásokra kapott központi keret volt, amelynek az összegét azért nem terveztük
be eredetileg, mert nem volt ismert. A később elfogadásra került Kormányrendelet pontosította,
hogy milyen személyi és dologi kiadásokat fogunk kapni. Ennek az összegnek a kiadási oldala
látható a kötelező feladatokhoz kapcsolódó nem rendszeres személyi juttatásoknál is, ami azért lett
80 %, mert már kifizetésre kerültek.
Ezen kívül a helyi adókról érdemes még szót ejteni. Összességében a helyi adók 43 %-osan
teljesültek. Egy évben három befizetés van, március, május és szeptember hónapokban. Ezekből a
két legjelentősebb a március 15-e és szeptember 15-e. Elvileg a májusi befizetésekkel már
időarányosnak kellene lennünk, különösen annak tekintetében, hogy a gépjárműadó esetében elég jó
a fizetési hajlandóság. A Mavir Zrt. tavalyi többletfizetése miatt sajnos az első negyedévben sem és
az év végi bevallások alapján sem történt lényeges befizetés. Attól tartok, hogy még a szeptember
15-inél sem lesz jelentős befizetés a tavalyi 27 millió Ft-hoz képest. 17 millió Ft lett volna az
adójuk, tehát 10 millió Ft visszaigénylésük van. Ha idén is körülbelül a 17 millió Ft összegű adót
vallják be, akkor körülbelül 7-8 millió Ft várható tőlük összesen. Eléggé bölcs dolognak bizonyult,
9

hogy óvatosan terveztük a helyi adó bevételeket. A tavalyi 70 millió Ft-hoz képest csak 51 millió
Ft-ot terveztünk, mert kiugrónak tartottuk. Az is elképzelhető, hogy ez sem teljesül teljes
mértékben. De azért bízom benne, hogy az össz adóbevétel talán tartható lesz azzal, hogy a helyi
adókhoz hozzásegít a gépjárműadó is, ami átengedett központi adónak minősül. A talajterhelési
díjnál látható egy 7 %-os teljesítés. Erről azt kell tudni, hogy szeptember 15-től esedékes. Ez
várhatóan teljesülni fog. A kiadásoknál egy kiugróbb tétel van a Perkátai Általános Művelődési
Központnál, a készletbeszerzések 115 %-on állnak, ami szintén a megnyert pályázathoz tartozó
beszerzésekből adódik az én információim szerint. A kiadási oldalon lényeges eltérés az
időarányostól nem tapasztalható. Véleményem szerint néhány módosító tételtő eltekintve a
költségvetést a második negyedévi felülvizsgálat során nem kell módosítani.
Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a
2018. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót beszámolóként. 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:
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
104/2018. (IX. 5.) határozata
A 2018. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja
a 2018. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót. A beszámoló a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2018. szeptember 5.
Somogyi Balázs polgármester
Köszönjük Jegyző Úrnak a szóbeli kiegészítést.
III. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Harmadik napirendi pont beszámoló a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi
tűzvédelmi tevékenységéről. Az anyag megküldését köszönöm Lóki Richárd tűzoltó alezredes
úrnak, a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjének, illetve Orosz Csaba tűzoltó
alezredes úrnak. Már májusban megkaptuk a beszámolót, de sajnos nem tudtunk olyan ülést
összehívni, ahol meg is tudott volna jelenni parancsnok úr. Sajnos a mai ülésre sem tudott eljönni.
Mindenképpen javaslom a beszámoló elfogadását. Az anyagban beszámol a műszaki, a humán a
műszaki mentési szakterületekről. Mind a természeti, mind a lakosságot érintő katasztrófák során
részt vesznek a mentésben. Tegnap például egy napok óta nem mozgó idős bácsit próbáltak
kimenteni, de szerencsére nem volt semmi baja. Természetesen augusztus 1-jén is itt voltak.
A Katasztrófavédelmi Kirendeltség feladatai közé tartozik a polgári védelem is. 2018. szeptember
27-én lesz a települési polgári védelmi szervezetbe beosztottak felkészítésére és a település önmentő
képességének fejlesztéséről szóló szakkiképzés, amelyet a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség fog tartani. Mindenképpen fontos, hogy katasztrófa helyzetek esetén a beosztottak
felkészültek legyenek, elsősorban elméleti szempontból. Kérem a képviselő-testület tagjainak a
hozzászólásait a beszámolóhoz. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a Dunaújvárosi Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót. Aki ezzel egyetért,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.

10

A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
105/2018. (IX. 5.) számú határozata
A Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tűzvédelmi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Dunaújvárosi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló
beszámolót. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2018. szeptember 5.
IV. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Negyedik napirendi pont beszámoló a Perkátai Általános Művelődési Központ 2017/2018. nevelési
évről szóló tevékenységéről. A beszámolót Bogó Anikó készítette. Átadom a szót Bogó Anikónak,
amennyiben a beszámolót ki kívánja egészíteni.
Bogó Anikó képviselő
A szakmai beszámolóban olvasható a közművelődési és a könyvtári munkáról, az elvégzett
feladatokról, illetve egy mellékletben csatolva külön az óvodai nevelési évről szóló beszámoló.
Alapvetően a beszámoló is tartalmazza a közelmúlt eseményeit.
A képviselő-testület módosította a Perkátai Általános Művelődési Központ Alapító Okiratát, egy új
szakmai egység jött létre az ÁMK-n belül. A bölcsődei egységben két főt kell foglalkoztatnunk,
augusztus hónapban a pályázatot is kiírtuk két főre.A két fő pályázati kiírása tekintetében
szeptember 6-án hozunk döntést, illetve a szakmai vezető személyéről. Október 1-jén szeretnénk
kisgyermekgondozót alkalmazni, az ő személyéről szeptember 16-án fogunk tudni döntést hozni.
Kisgyermek gondozói pályázatot már elég sok személy adott be. Úgy gondolom, hogy fogunk tudni
a bölcsődei részbe gyakorlattal, szakképzettséggel és remélhetőleg még helyismerettel is rendelkező
személyt felvenni. Alapvetően az intézmény életében ez a változás történt. Az ÁMK munkatervét a
következő ülésen szeretném előterjeszteni. Fontosnak tartom a bölcsőde indítása kapcsán, hogy a
bölcsődei egység munkatervét is megismerje a képviselő-testület és lássa, hogy mennyi feladattal
jár egy ilyen egység beindítása.
A könyvtári és a közművelődési rész tekintetében igyekszünk minden pályázati forrást megragadni,
amellyel tudjuk biztosítani a programok megvalóítását, eszközök beszerzését. Jegyző Úr is
elmondta, hogy a költségvetésben látható az említett százalékból az eszközbeszerzés is. Nem
akarjuk az önkormányzat költségvetését ezekkel terhelni, hanem mindenre megpróbáljuk a
megfelelő forrást megtalálni. Úgy gondolom, hogy ez legjobban a rendezvénytervünkben látszik,
minden program mellett szerepel az Európai Uniós logó. LEADER, TOP és EFOP forrásból
valósítunk meg települési szintű programokat. Az óvodai rész beszámolóját Cseréné Marczal
Zsuzsanna készítette. Az óvoda életében nem jelentett nehézséget a hatodik csoport indítása.
Szerencsére sikerült a szakemberhiányt is részben megoldani. Mindegyik csoportban van
szakképzett, megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus. Nyílván van még betöltetlen
álláshelyünk, ezeket folyamatosan a kozigallas.hu oldalon hirdetjük. A tehetségműhelyek továbbra
is folytatódnak. Több képzett pedagógusunk is nyugdíjba vonult, akik munkaközösség, illetve
tehetségpont vezetők voltak. Az ő helyüket sikerült betölteni. A kínálkozó lehetőségeket kiválóan
megragadja Cseréné Marczal Zsuzsanna és sokat tesz azért, hogy az elkezdett munka folytatódjon,
igyekszik, hogy magasabb színvonalon a szakembereivel ezeket biztosítani tudja.
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Somogyi Balázs polgármester
Az óvoda jelenleg azért tud működni hat csoporttal, mert kapacitásnövelő pályázatban egy külön
termet újítottunk fel a régi óvoda területén. Egy csoport a régi óvodából költözne át az új, bővített
részbe. Szakember elég van-e? A dajkákban általában nincs emberhiány, az óvónők esetében
viszont van hiány. Szükséges, hogy az önkormányzat ösztöndíjprogramokat hirdessen, ezáltal a
jövőben tudjuk pótolni az óvónőket. Az Önkormányzat által nyert Esély otthon pályázatban
lehetőségünk van a hiányszakmák fejlesztésére. Támogatást tudunk adni diplomához kötött
végzettségek megszerzéséhez. Országos probléma az óvónő hiány, előre kell gondolkodni és
támogatásokat kell biztosítani a szakképzettség megszerzéséhez. Kérem a képviselő-testület
tagjainak a hozzászólásait a beszámolóhoz. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a Perkátai
Általános Művelődési Központ 2017/2018. nevelési évről szóló tevékenységéről szóló beszámolót.
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:
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
106/2018. (IX. 5.) határozata
A Perkátai Általános Művelődési Központ 2017/2018. nevelési évről szóló
beszámolójának elfogadásáról
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Perkátai Általános
Művelődési Központ 2017/2018. nevelési évről szóló tevékenységéről szóló
beszámolót. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2018. szeptember 5.
V. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Ötödik napirendi pont tájékoztató az önkormányzat által támogatott civil szervezetek működéséről.
A Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület, a Perkátai Polgárőrség és a Perkátai Sportegyesület kapott
támogatást az önkormányzattól. A jövő évtől kezdve jogszabályi változás miatt nem úgy fog eldőlni
a civil szervezetek támogatása, hogy célzott támogatásként fogja adni az önkormányzat, hanem
pályázatként kell meghirdetni, erre indulnak a civil szervezetek. A civil szervezetnek be kell
számolnia arról az összegről, amit az önkormányzattól kap. A Perkátai Polgárőrség és a Perkátai
Sportegyesület beszámolóját javaslom a következő rendes ülésre elhalasztani, a Perkáta-Kisbács
Baráti Egyesület beszámolóját meg tudjuk tárgyalni. Megadom a szót Siba Árpádnénak,
amennyiben a beszámolót ki kívánja egészíteni.
Siba Árpádné a Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület elnöke
Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szeretném megköszönni azt a tizenöt éves támogatást, amit az
egyesületünk élvez. Az együttműködés elmélyítése, a kisbácsi kapcsolat ápolása így tervezhető,
biztonságos és az önkormányzat által adott támogatással kivitelezhető. Biztos, hogy e nélkül is
tevékenyek lennénk, csak nem olyan eredményesek, látványosak. A kérdésekre szívesen válaszolok.
A falu mindennapjaiba szeretnénk megjelenni, legyen szó március 15-i koszorúzásról, Márton napi
vagy karácsonyi rendezvényről. Ezek megvalósításához pályázatokra, támogatásokra van
szükségünk. Az egyesület 43 taggal működik. Köszönjük szépen a támogatást.
Somogyi Balázs polgármester
A tavalyi évi beszámolóban látható, hogy az önkormányzat támogatása 550 000 Ft volt. Szerencsére
az egyesület életében nem az önkormányzati támogatás a legnagyobb bevételi összeg. Ezt
meghaladja egy pályázati támogatás, illetve vannak más támogatási tételek is a bevételek között. A
beszámolóban látható, hogy az önkormányzattól kapott 550 000 Ft összegű támogatást az egyesület
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az Erdélyből Perkátára látogató családi csoportnak a fogadására fordította. A csoport fogadását az
önkormányzati támogatáson felül a Nemzeti Együttműködési Alaptól nyert 700 000 Ft-os
támogatásból, valamint saját forrásból biztosította az egyesület. Nagyon jól gazdálkodó egyesület
az, amelyik több lábon áll. Köszönöm az egyesület elnökségének, tagságának, támogatóinak azt,
hogy részben az önkormányzat által felvállalt testvértelepülési kapcsolatot ilyen mértékben
támogatja, segíti.
Siba Árpádné a Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület elnöke
Itt szeretném megjegyezni, hogy többen pozitívan értelmeztük és nagy szeretettel fogadtuk azt a
köszönőlevelet, amit Polgármester Úrtól kaptunk. Természetes részünkről, hogy ha ebben a
kapcsolatban valamit meg kell oldani, akkor megoldjuk és egységesen állunk ki. Köszönjük a
megemlékezést, a figyelmességet. Szeretnénk továbbra is a munkánkat felajánlani.
Somogyi Balázs polgármester
A Kisbácsba utazó negyven fő családjainak megköszöntem a testvértelepülési kapcsolat
fejlesztéséért, elmélyítéséért végzett tevékenységét.
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Bogó Anikó képviselő
Gratulálni szeretnék az egyesületnek az elvégzett munkájához. Én inkább a háttérmunkálatokat
látom, ami akár a pénzgyűjtésről is szól, ha lehet ezt mondani. Természetesen az önkormányzat
támogatása mellett látjuk azt, hogy a csoport fogadása, a kiutazás milyen nagy anyagi terhet jelent.
Én úgy gondolom, amennyire látom, az egyesület elnöksége egy hatalmas munkát végez annak
érdekében, hogy ezeket a kiadásokat tudja fedezni, ezt a színvonalat fenn tudja tartani. Nagyon jó
dolognak tartom, hogy az egyesület nem az önkormányzathoz jön plusz támogatásért, hanem
előteremti a szükséges összeget. Ehhez elsőként Siba Árpádnénak és Molnárné Horváth
Zsuzsannának kell gratulálni. Nagyon nagy munka, amit a háttérben végeznek és lehet, hogy ez
sokszor nincs annyira szem előtt. Remélem, hogy a tagok is látják az elvégzett munkát. Gratulálok
hozzá.
Siba Árpádné a Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület elnöke
Köszönöm szépen. Hát nem tudom, hogy a tagok mennyire látják az elvégzett munkát, az
eredményt azt érzik.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület
2017. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló 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:
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
107/2018. (IX. 5.) határozata
A Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület beszámolójának elfogadásáról
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Perkáta-Kisbács
Baráti Egyesület 2017. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló
beszámolóját. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2018. szeptember 5.
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VI. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Hatodik napirendi pont dr. Viski Mária kérelmének megtárgyalása. Mindenkit megnyugtatok, hogy
doktornő nem fog visszatérni. Az írásos anyagból kiderül, hogy doktornő keresett meg minket.
Jegyző Úrnak adom át a szót, mert ő készült fel a témából, illetve valamiért benne bízik, mert neki
címezte a levelet a képviselő-testület mellett. Doktornő úgy érzi, hogy a perkátai hivatalos honlapon
a személyével kapcsolatban olyan állítások jelentek meg, amelyek az ő jó hírnevét megsértik.
Megadom Jegyző Úrnak a szót.
Dr. Lakos László jegyző
Először is én úgy gondolom, hogy nem véletlenül bízik bennem a doktornő, hiszen mindig
korrekten viselkedtem vele. Egy érdekes kérelem ez. Úgy gondolom, hogy a doktornő sajnos nem
konzultált ügyvéddel, mielőtt megfogalmazta ezt a levelet. Egymásnak ellentmondó állításokat,
kéréseket, követeléseket tartalmaz. Tartalmaz egy olyan állítást, hogy a jó hírnevének megsértésére
alkalmas valótlan tények szerepelnek a honlapunkon. Aztán állít egy olyat, hogy egy ügyvédi
levélből értesült arról, hogy a perkátai honlapon „személyemet és jó hírnevemet degradáló”
információk szerepelnek. Az ügyvéd azonban nem állítja, hogy ezek valótlanok lennének, ezt a
doktornő állítja. Ha valótlan tényeket állítanánk, tennénk közzé a honlapon, akkor jogosan
reklamálna és jogosan kérné ezeknek az eltávolítását.
Ezután a kérései a következők. Minden személyével kapcsolatos állításnak az eltávolítását kéri akár
degradáló, akár nem. Különösen az egészségügyi alkalmatlanságára utaló minden olyan
megjegyzés, tény, utalás törlését kéri haladéktalanul, ami „pszichiátriai kóros állapot vagy annak
esetleges fennállására vonatkozva” a személyével összefüggésbe hozható, és amely elérhető az
interneten. Haladéktalanul kéri mindazon állítások, utalások törlését, amelyek személyét akként
állítják be, mintha ő szakmai hibákat követett volna el. Tehát nem csak az egészségügyi adatok
törlését, hanem szakmai hibákkal kapcsolatos információknak a törlését is kéri. Indoklásként azt
adja elő, hogy egészségügyi alkalmatlanság vele kapcsolatban nem került megállapításra. Ez az
egyes pont. Kettes pont. Senki nem állapított meg róla szakmai hiányosságot sem. A perkátai
honlap állításait megalapozó pszichiátriai diagnózis nem létezik a hármas pont szerint.
Tegyük tisztába a dolgokat. A doktornő feladatellátási szerződését 2013. május 30-án mondta fel a
képviselő-testület, ami jogi indokok alapján történt. A szerződés felmondását megelőzően 2013.
május 22-én a Járási Népegészségügyi Intézet a doktornő egészségügyi tevékenységét
felfüggesztette, orvosi alkalmasság bizonyításának hiánya miatt. Senki nem mondta azt, hogy a
doktornő orvosilag alkalmatlan lenne, csak a doktornő elmulasztotta ennek az igazolását. Tehát nem
adott be olyan igazolást, ami az ő egészségügyi alkalmasságát igazolta volna, ezért került
felfüggesztésre a tevékenysége. Ettől függetlenül lehetősége lett volna a doktornőnek, hogy
megőrizze a feladatellátási szerződést, hogyha ennek az alkalmasságnak az igazolásáig ő
gondoskodik helyettesről. Ő nem gondoskodott helyettesről. Ez volt a jogi indokunk egyik része.
A másik indokunk az volt, hogy 2013. január 1-jével jogszabályváltozások miatt a feladatellátási
szerződéseket módosítani kellett úgy, hogy az új jogszabályoknak megfelelőek legyenek. Ennek a
módosításnak az aláírására a doktornő nem volt hajlandó, tehát a feladatellátási szerződése 2013ban már nem felelt meg a hatályos jogszabályoknak. A harmadik az volt, hogy a szerződése szerint,
az önkormányzat, mint megbízó joga az átadott feladat elvégzésének az ellenőrzése. Ez a jog a
feladatellátási szerződésében benne foglaltatott. Ezt az ellenőrzést a doktornő az önkormányzat
számára nem biztosította. Ez a három dolog volt az, ami miatt az ő feladatellátási szerződését
felmondta az önkormányzat.
Tételesen nézzük meg azt, amit ő állít. Egészségügyi alkalmatlanság nem került megállapításra. Az
nem, csak az alkalmasság hiányának a megállapítása történt meg. Senki nem állapított meg rólam
szakmai hiányosságot. Ez tételesen nem igaz, mert akkor is idéztem és szerepel dr. Sirák András
megyei szakfelügyelő főorvos által elvégzett felülvizsgálat jegyzőkönyvében is, hogy „ezenkívül
komoly, elemi, szakmai hiányosságokra is fény derült. Az ismeretek alapvető hiánya vezetett oda,
hogy a tevékenységével a betegek elégedetlenek, mivel nagyszámú, a betegeket egészségügyi
állapotukban is, anyagilag is komolyan érintő hibát követett el.” Tehát van ilyen szakmai
megállapítás. Nem igaz az, hogy valótlanságokat állapítunk meg, illetve állítunk, hanem hivatalos
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dokumentumra hivatkozva állapítottunk meg a szakmai hiányosságokat. Harmadik pont az, hogy a
perkátai honlap állításait megalapozó pszichiátriai diagnózis nem létezik. Valóban nem létezik, mert
mi nem is tettünk ilyen megállapítást az ő pszichiátriai állapotára vonatkozóan. A honlapon ilyen
állítás nem található, nem tudom, hogy honnan veszi ezt a doktornő. Pszichés állapotára
vonatkozóan tett megjegyzést Sirák doktor úr, de az egy pillanatnyi állapotra vonatkozott. Most
nem idézném, ne sértsük tovább doktornőt. Doktornő ezek után a megállapítások után azt kéri, hogy
ezek miatt a sérelmek miatt fizessen neki kártérítést az önkormányzat. Egy megállapodást javasol,
hogy hajlandóak vagyunk-e ezt a kártérítést peren kívüli egyezségben vele megállapodva
megfizetni. Ennek összegét attól is függővé teszi, hogy milyen gyorsan töröljük mi ezeket az
információkat. Azonnali, haladéktalan törlés elvégzése kár megelőzés, kárenyhítés okából is
elengedhetetlen szerinte. Úgy gondolom, hogy valótlan adatok nem olvashatók a honlapunkon, ezek
az információk egy képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyvben szerepelnek. Jegyzőkönyvet
nyilvánvalóan nem fogunk törölni a honlapunkról. Úgy gondolom, hogy a doktornő kérése nem
méltányolható.
Somogyi Balázs polgármester
Elhangzott, hogy anyagi követelést is kilátásba helyezett. Valószínűleg arról van szó, hogy az
internetes korszakban, ha valaki utána akar nézni valakinek, a google-ba beír néhány kereső
kifejezést, akár a doktornő nevét és kiadhatja a találatok között a perkátai honlapon lévő
jegyzőkönyvet. Lehet személyesen is visszaellenőrizni különböző referenciákat. Egy alkalommal
keresett meg engem valaki telefonon, akinél szintén pályázott a doktornő. Nyílván az előbb említett
okok miatt sem tudtam jó ajánlást adni. Nincs információnk arról, hogy a doktornő jelenleg hol
dolgozik, milyen tevékenységet végez. Elsősorban a szolgálati lakással kapcsolatos ügyintézés miatt
voltunk kapcsolatban az elmúlt öt évben doktornővel. Szerencsére más miatt nem kellett
kapcsolatban lennünk. Jegyző Úr által felsorolt indokokat, pontokat továbbra is fenntartjuk. A
képviselő-testület nem tud eleget tenni az ő kérésének. Javaslom a képviselő-testületnek a kérelem
elutasítását.
Dr. Lakos László jegyző
A doktornő nem jelölte meg, hogy melyek azok az állítások, amelyekre ő hivatkozik. Én kezdtem el
keresgetni a honlapunkon, hogy mik lehetnek azok, amire ő gondol. Én csak ezt a jegyzőkönyvet
találtam, semmi mást nem. Ha esetleg másra gondol doktornő, akkor jó lenne, ha pontosítaná.
A jegyzőkönyvet nyilvánosságra kellett hoznunk, mivel nem zárt ülésről készült. A mostani is nyílt
ülés. Akkor sem személyes ügyként tárgyaltuk, mert egy feladatellátási szerződés felmondásáról
volt szó, ami ugyan érintett személyt, de a doktornő sem kérte, hogy zárt ülésen tárgyaljuk a
napirendi pontot és a mostani levelével kapcsolatban sem kért ilyet.
Somogyi Balázs polgármester
Valószínűleg az internetes találat a gondja.
Dr. Lakos László jegyző
Akkor sem gondolom egyébként, hogy egy öt évvel ezelőtti szakmai hiányosságnak a megállapítása
különösen befolyásolhatná a jelenlegi megítélését. Nem gondolom, hogy erre alapozza valaki azt,
hogy őt alkalmazzák-e vagy sem.
Bogó Anikó képviselő
A jegyzőkönyvből, még ha akarnánk sem, akkor sem tudnánk semmit törölni.
Somogyi Balázs polgármester
A kérelmet, aki támogatja, szavazzon igennel, aki elutasítja, szavazzon nemmel. Javaslom a
képviselő-testületnek, hogy az előbb felsorolt indokok miatt utasítsa el a kérelmet.
Dr. Lakos László jegyző
Két dologról kell dönteni, egyrészt az adatok törléséről, másrészt pedig a kártérítésről, hogy peren
kívül hajlandóak vagyunk-e megtéríteni vélt vagy valós kárát.
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Somogyi Balázs polgármester
Aki támogatja dr. Viski Mária kérelmét, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 0 igen szavazattal, 5 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
108/2018. (IX. 5.) határozata
Dr. Viski Mária kérelmének elbírálásáról
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megvizsgálta dr. Viski Mária
kérelmét és a következő döntéseket hozza.
1. Perkáta Nagyközség Önkormányzata hivatalos honlapja nem tartalmaz dr. Viski
Máriáról sem valótlan, sem az egészségügyi állapotára vonatkozó adatokat, ezért az
adatok törlésére irányuló kérelmét a Képviselő-testület elutasítja.
2. Perkáta Nagyközség Önkormányzata nem sértette meg az adatvédelmi
jogszabályokat, ezért dr. Viski Mária kártérítésre vonatkozó egyezségi ajánlatát a
Képviselő-testület, mint alaptalant elutasítja.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2018. szeptember 5.
VII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Hetedik napirendi pont Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi
fordulójához történő csatlakozással kapcsolatos döntéshozatal. 2007 óta csatlakozik az
önkormányzat az ösztöndíjpályázathoz. Az „A” kategóriában azok pályázhatnak, akik már
felsőoktatási intézményben tanulnak, részükre egy éves időtartamra kerül a támogatás
megállapításra. „B” kategóriában azok pályázhatnak, akik felsőoktatási tanulmányokat kívánnak
kezdeni, részükre három évre kerül a támogatás megállapításra. Az előző évekhez hasonlóan
önkormányzatunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban
felhasználható keretösszeget ötszázezer forintban határozza meg, melyet a 2019. évi
költségvetésében biztosít. A csatlakozási nyilatkozat benyújtási határideje 2018. október 3-a.
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati „A” és „B” típusú Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához. Kérem a képviselőtestület 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:
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
109/2018. (IX. 5.) határozata
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi
fordulójához történő csatlakozásról
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az
önkormányzat csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A”
és „B” típusú Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához.
A
képviselő-testület
a
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatban felhasználható keretösszeget ötszázezer forintban határozza meg,
melyet a 2019. évi költségvetésben biztosít.
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozási dokumentumot
aláírja és felkéri, hogy a fenti költség biztosítására a 2019. évi költségvetés tervezésekor
legyen figyelemmel.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2018. október 3.
VIII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Nyolcadik napirendi pont az egyebek. Két bejelentést szeretnék tenni. Horváth István Úrnak már
szóban jeleztem, hogy a Táncsics Mihály utca felújítására beadott pályázatunk első körben nem
nyert, de ez nem jelenti azt, hogy már nem nyerhet a pályázat. Önkormányzatunk még egyszer sem
nyert első körben ebben a BM kategóriában. Már nyertünk az óvoda részleges felújítására, a
tornaterem felújítására, az iskola belsőjének felújítására BM pályázatot a második körben. A
pályázat még nem lefutott, nyilván nem öröm számunkra, hogy az első körben nem nyert.
Reménykedünk, hogy a második körben sikerrel járunk.
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy 2018. szeptember 10-18. között szabadságon leszek.
Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy egyéb bejelenteni valójuk van-e?
Bogó Anikó képviselő
Három bejelentenivalóm van. Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy Polgármester Úr a 2017.
évre járó rendes és pótszabadságát kivette.
A Perkátai Általános Művelődési Központ két pályázatát, az EFOP-4.1.17 számú, a Faluház belső
felújítására vonatkozó és az EFOP-4.1.18 számú, a kastély oldalszárnyában lévő két szolgálati
lakásból könyvtári olvasó létrehozására vonatkozó pályázatát tartaléklistára helyezték.
Tartaléklistáról már volt többször nyertes pályázatunk, bízunk benne, hogy forrásbővítéssel a két
pályázatunk sikeres tud lenni.
Harmadik bejelentésem az EFOP-1.2.11 számú, Esélyotthon című pályázathoz kapcsolódik. A
Perkátai Hírek most megjelenő számában az ösztönzőrendszerről megjelentettük a pályázati
felhívásokat. Az első pályázati felhívás a zárt típusú lakáskassza támogatást jelenti. Elsősorban a
Perkátán élő és dolgozó aktív civil közösségi életet folytató fiatalokat céloztuk meg. Egy pályázati
adatlap és a hozzá tartozó nyilatkozatok elérhetőek a www.perkata.hu weboldalon. A holnapi napon
Polgármester Úrral, illetve a projektben részt vevő szakemberekkel egy vállalkozói fórumot
szervezünk, ahol tájékoztatjuk a helyi vállalkozókat, hogy az alkalmazottjaik milyen módon tudnak
ebben a pályázatban részt venni. Pénteki napon hat órától hét óráig a rendezvénysátorban
szeretettel várom azokat az érdeklődő fiatalokat, akik ezt a pályázatot szeretnék beadni. Bíztatok
mindenkit, akik itt Perkátán élnek és dolgoznak, akik Perkátán is szeretnének maradni. Nekik
500 000 Ft összegű lakáskassza támogatást jelenthet ez a pályázat. 64 főnek fogunk tudni ebből a
forrásból lakáskasszát nyitni. Már megjelent a B és C típusú pályázati kiírás is. Polgármester Úr az
oktatási ösztönzőkről már beszélt, amit elsősorban az intézményrendszeren belül a hiányszakmában
dolgozó, 18-35 év közötti fiataloknak szeretnénk nyújtani. A gazdasági ösztönző pályázatra október
hónapban lehet pályázni. A pályázat pontos kiírását, mind a honlapon, mind a Perkátai Hírekben
lehet olvasni. Ebben a pályázatban elsősorban a perkátai civil szervezeteknél aktívan dolgozó,
tényleges civil tevékenységet folytató fiatalokat szeretnénk bevenni. Az ezzel kapcsolatos pályázati
adatlap szeptember 25-e után, a lakáskassza támogatás pályázat elbírálása után lesz elérhető.
Minden perkátai 18-35 év közötti fiatalnak ajánlom a figyelmébe és remélem, hogy az összes
pályázati helyet az első körben ki fogjuk tudni osztani a megfelelő pontozási rendszer alapján.
Somogyi Balázs polgármester
A gazdasági ösztönző pályázatba százan férnek bele, amelynek keretében havonta jegyet kapnak a
támogatottak, amelyet csak perkátai kereskedőnél lehet beváltani. Mindenki csak egy kategóriában
nyerhet támogatást. Csak olyan személyek tudnak részt venni a pályázatban, akik munkaviszonnyal,
perkátai lakcímmel rendelkeznek.
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A lakáskassza támogatásnál előírjuk azt, hogy helyben történő lakásvásárlásra vagy lakásfelújításra
történjen a támogatás felhasználása. Az országban hatvanöt település nyerte el ezt a pályázatot.
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, megadom a szót Jegyző
Úrnak. Amennyiben nincs, megadom a szót Horváth István Úrnak.
Horváth István perkátai lakos
Sajnálatos, hogy el kellett jönni magukhoz, nem tudjuk megvárni a novemberi közmeghallgatást.
Van Önök között egy képviselő, aki a 2018. augusztus 1-jei villámárvízzel kapcsolatban érintett
lehetett, lehetne. Én évekkel ezelőtt említettem neki, sőt végigszaladgáltunk a Táncsics utcában a
kaszálóban, hogy milyen munkát végez a vízi társulat. A vízelvezető rendszer romokban van, ember
magasságú nád van benne. A TV2 kinnt volt a házunk előtt, volt ötven centiméter víz, igaz volt egy
gyerek, akit megcsónakáztattam, a gyerekkoromat előhozták, hogy ilyet is lehetett csinálni. Ötven
évet kellett rá várni, tehát ez azt jelenti, hogy semmiféle fejlődés azon a részen nincs. Ez pedig azt
jelenti, hogy ezen változtatni kellene, vagy esetleg jó lesz így is, az sem probléma. Az előző
faluvezetés, aki volt, az kivágta már előrelátóan a Pistola pataknak az oldalát, hogy elterüljön ott
azon a laposi részen a víz és utána majd elszivárog, nem kell azzal foglalkozni. Nem kell azzal
foglalkozni, hogy emberek bérelik azt a kaszálót, nem kell azzal foglalkozni, hogy azoknak
igencsak káruk van, mert ugyebár a kecske, a birka meg tudja azt a füvet enni, amit ott lekaszálnak.
A lovaknak alkalmatlan, mivel akkora hatalmas víz volt és olyan mocskot hozott oda ki, hogy
érdemes lett volna megnézni. De hát úgy látom, hogy Önöket nem nagyon érdekelte. Polgármester
Úr volt az, aki ott volt és folyamatosan mondta, hogy próbálnak rajta változtatni. A Dunaújvárosi
Vízi Társulat kezelésében van a Pistola-patak, ha jól tudom. Önök, ha jól tudom, akkor elfogadják a
beszámolóját, csak utána nem járnak. Hogyan lehet egy patakban embermagasságú nád? Mondják
meg. Amikor kivágják a nádat, akkor is belevágja a patakba. Teljesen felesleges, hogy mit mond az
ember, maguk összeülnek, minden szép és jó, mi meg igen csak meglepődünk, hogy mik jönnek
elő. Ez az egyik dolog. Képviselő úr tudja, hogy kiről van szó, biztos itt van köztünk.
A másik dolog, hogy értéket teremtettünk. A Baross Gábor utca és a Táncsics Mihály utca közötti
járdasorra 1200 vagy 1300 járdalap lett lerakva. Jelen pillanatban térdig érő a gaz, hiába jelentjük a
faluüzemeltetésnek, hiába kérjük. Ezt is meg fogják magyarázni, hogy nincs ember. Képzeljék el,
van aki dolgozni akar, hirdeti magát, hogy füvet szeretne vágni, lehet, hogy meg kéne keresni.
Lehet, hogy azt a pénzt, amit itt osztogatnak össze-vissza, az én pénzemet többek között, mert én
adózok, akkor netalántán vissza kéne nekünk is fordítani ilyen apróságokra, hogy a komfortérzetünk
egy kicsit más legyen, hogy ne kelljen térdig érő gazban, tavasszal hónaljig érő gazban lenni.
Uraim, hova jut ez a világ? Ezt kell hagyni? Megmagyarázni meglehet, valaki elhiszi, valaki nem.
A harmadik napirendi pont az én részemről, hogy nem nyert a pályázatunk a Táncsics Mihály
utcára. Hát első körben nem nyert, nem probléma, akkor is ott fogunk élni, nekünk sajnos nem jutott
aszfaltos út, hasonló dolgok. A másik szempontból meg ott van, hogy Önöknek fog elfogyni az
idejük, mert jövőre ne felejtsék el, választás lesz. Hogyha mégis változtatni akarnak rajta, hát akkor
maguk előtt a lehetőség, hogy ha nem, akkor így jártak. Részemről azon a részen senki nem fog
szavazatot kapni, sőt megígérem a kamera előtt, hogy végig fogom járni az egész telepet, aki ott van
azt a hatszáz embert, hogy véletlenül se menjenek el magukra szavazni. Aki így hagyja az egészet,
már ne haragudjon, ezt merem mondani, hogy hanyagság. Meglátjuk, hogy mire megyünk. Most
pedig a polgármester úr valószínűleg meg fogja magyarázni nekem, hogy mit miért nem kell
megcsinálni. Úgy néz ki a dolog, hogy rá érünk arra még. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Somogyi Balázs polgármester
Nem feltétlenül az akarattal van itt a gond, hanem a tudással, az önkormányzat egy pályázaton hogy
tud nyerni. Mi meg kaptunk íveket azért, hogy miért pont a Táncsics Mihály utcára nyújtottunk be
pályázatot, hiszen számos más utcában is van gond. Sőt a pormentes utcák közül vannak olyan
utcák, amelyek közösségi közlekedéssel, önkormányzati intézménnyel érintettek és betonosnak
tűnnek, de rossz állapotban vannak. Nem hiszem, hogy ez hanyagság lenne, hanem a források
hiánya. Ön ezt magyarázkodásnak éli meg, de lehet, ha megvizsgálnánk, hogy pontosan mennyi
értéket viszünk kövek formájában a Táncsics utcába, akkor a gépjárműadó helyben maradó
részének jelentős részét tenné ki. Sokkal nagyobbat, mint amit az utca lakossága, vagy amit az
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adóerőképesség, amit befizetnek adót, kitenne. Annak ellenére, hogy nincs jó állapotban az utca,
mégis van, aki nagyobb sebességgel is tudja használni.
A tegnapi napon a Zrínyi Miklós utcai lakosokkal találkoztunk. Ott az útfejlesztés azt is magával
hozza, hogy nem csak a személyautók, hanem a mezőgazdasági járművek is a megengedett
sebességnél nagyobb sebességgel tudnak közlekedni. Értjük ezt a problémát. Az önkormányzat nem
véletlenül a Táncsics Mihály utcát jelölte meg ennek a pályázatnak a céljául. Látható, hogy a
települési polgárok nincsenek tisztában azzal, hogy egy útfejlesztés mennyibe kerül. Még úgy is,
hogy nem egy aszfaltos útként, hanem mart aszfaltos útként adtuk be. Egy kilométer nagyságú út
fejlesztésének az ára tízmillió forint felett van.
Felmerült annak az igénye, hogy a Dunaújvárosi Vízi Társulat vezetőjét meghívjuk egy testületi
ülésre. A képviselő-testület nem fogadja el a társulat beszámolóját, hanem a küldöttgyűlésen van
egy összesített beszámolója a társulatnak, amelyben a pénzügyi, szakmai beszámolót teszi meg
évenként. Természetesen az ügyvezető igazgató nyitott arra, hogy eljöjjön a testületi ülésre,
elmondja a társulat által végzett munkát, leginkább azt, ami a jövőben várható.
El kell mondanom, hogy nem ötven éves lemaradás van, hanem lehet, hogy kétszáz éves
hagyománytisztelet, hiszen az 1820-as katonai térképek is azt mutatják, hogy a mai lapos területe
egy tó volt. Sőt azon a területen a XVIII-XIX. század fordulóján vízimalom működött. A Táncsics
utcai lakók többsége békésen aludt és megtelt a lapos miközben mi kinnt voltunk jó pár hatósági
személlyel, kollégával. Az éjszaka folyamán azt tapasztaltuk, hogy maguk a hidak mind a Stüszi
Vendéglő mellett, mind pedig a Gecseg tanyánál jól működnek, miközben pedig feltorlódott a víz.
A Dunaújvárosi Vízi Társulat szerint nem azért torlódott fel a víz, mert a hidak, a patak nem jól
működött, hanem mert alacsonyabban van. A társulat vezetője pont az iszapolásnak nem látja
értelmét, mert még inkább szétteríti a laposon a vizet. A külső pályaszakaszokhoz képest a laposon
alacsonyabb a vízmeder, ezért terült szét. A gátat, a patak meder szélét kiengedték, kifolyhatott a
víz most is. Valószínűleg akkor is kiöntött volna, hogyha ott nincsen kivájva a patakmeder. Ez azt
szolgálja, hogyha nagyobb a vízfolyam, akkor szét tudjon a laposon terülni a víz, viszont azt is
szolgálja, hogy a télen elolvadt vízmennyiség pedig a patakmederbe follyon vissza valamelyest.
Amennyiben ez helyreállításra kerülne, akkor kifele is sokkal nehezebben tudna menni a víz, de
természetesen befele is. Nyílván a járdákat nem lehet védeni, ezt a feladatot meg kell oldanunk. Az
önkormányzat kiépítette a járdákat, néhány esetben hidakat is javított vagy újított fel. Nyílván
ezeket karban kell tartani, ez mindenképpen elmaradásunk, ezt pótoljuk.
A gazdasági szempontokkal kapcsolatban nem értek egyet Horváth Úrral. Az önkormányzat nem
gazdasági szempontokat mérlegel azzal, hogy kiadja ezeket a kaszálókat. Amikor kivesz valaki egykétezer négyzetméteres kaszálót, az maximum az árvizek miatt egy-kétezer forintot veszít azon a
területen, mert csak ennyi a bérleti díja. Az önkormányzat 1 Ft/m2 áron adja ki a kaszálókat.
Sokszor felmerült annak a lehetősége, hogy a lapost máshogy is lehetne gazdaságilag hasznosítani.
Azok a bérlők, akiket most Horváth Úr véd, hogy esetleg gazdaságilag hátrányba kerülnek, azok a
bérlők nem mind jó időben művelik teljes gondossággal azt a területet, hiszen meghagyják az
útpadkát és ott gazt hagynak. A gazdaságilag értelmes részeket levágják, a számukra gazdaságilag
nem értelmezhető részeket pedig rajtunk hagyják. Ezért gondolkodunk egy másfajta üzemeltetési
formában. Itt felmerült az, hogy akár egybe, egy személynek adnánk ki az egész területet, hogy ő
művelje, vagy magasabb áron kiadva az egész területet. Annyi jelentkező van, hogy valószínűleg
magasabb árat is tudnának fizetni a bérlők érte. Vagy az önkormányzat végezne mezőgazdasági
tevékenységet, ő kaszálná, ő árusítaná az ott lekaszálható szénát. A villámárvizek miatt nem olyan
sokat vesztettek rajta a gazdák. Az információkat halljuk a bérlőktől, a kimaradó bérlő jelöltektől,
illetve akik nem is akarnak bérelni területet, hogy sokkal komolyabb gazdasági potenciál is lehetne
abban. Esetleg halastóként, horgásztóként, pihenőtóként vagy parkként lehetne hasznosítani azt a
területet. Valószínűleg támogatásra kerülne, ha egy kulturált, sok perkátai által használt, nem csak
sportolásra, hanem pihenő célra is létesített területet láthatnánk, aminek nem feltétlenül kell az
önkormányzat gondozásában lennie. Mindenre nyitottak vagyunk. Öröm számunkra, hogy Horváth
Úr ennyire figyelemmel kíséri a település, a saját körzetének a sorsát. Jeleztem, hogy minden rendes
képviselő-testületi ülésen az egyebek napirendi pontban bárki szót kaphat, ahogy ezzel Horváth Úr
elég sokszor él is a közmeghallgatáson kívül.
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Horváth István perkátai lakos
Azt mondja, hogy nincs kár. Annak a gazdának, aki azt a részt kaszálja, igenis van kára. Azért, mert
azt ő neki rendben kell tartania. Amikor azt a széna mennyiséget le fogja kaszálni, összebálázza, azt
nem fogja tudni sem eladni, sem megetetni. És igenis van kára neki.
A másik dolog, hogy a vízi társulatnál az a hölgy szerintem hasba akassza magukat, mert ő rajtuk
kívül is van olyan ember, aki egy kicsit ért hozzá, mert tanították neki. Majd legközelebb, amikor itt
lesz az a hölgy, ha idehívják, akkor hozok olyan embert, aki ért is hozzá és annak magyarázza meg,
hogy ha tudja. Mert én nem fogadom el, tudom azt, hogy milyen volt akkor, amikor kikotorták azt a
részt, gyerekkoromban csinálták utoljára. Azóta az a nádmennyiség, ami van, az mind iszapréteget
termel. Lehet, hogy a hidaknál annyira meg van emelve a híd, hogy elmegy alatta, de nem is tudták
megnézni, hogy mennyire, mert ugyebár az oldalánál kifolyott és kihozta a hordalékot, fekáliát,
nádat, amit el lehet képzelni. A nádat elfektette a víz, de utána érdekes módon újra áll és újra
embermagasságú. Annyira tesznek az egészre, mert nem maguk laknak ott. Maguk viszont tehetnek
arról, hogy ilyen ne legyen. De hogyha maguk úgy gondolják, hát csinálják. Mi elviseljük, mert
nem tudunk elköltözni, meg nem akarunk. A másik szempontból ezellen lehet tenni. Ugyanúgy a
járdasorral, ha egyszer alkotunk valamit, akkor azt ott rendbe is kéne tartani. Ha Perkátán a
faluüzemeltetésnek nincs rá energiája, akkor más megoldást kell keresni.
Somogyi Balázs polgármester
Konzultálunk azzal a vízgazdálkodási szakemberrel, akit ismer, nem tudom, ki lehet az. Az ő
szakvéleményét nem tudjuk. A Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Társulat ügyvezető igazgatója
főállásban az állami vízgazdálkodásnál dolgozik, nyilván egy vízügyi szakember. Ő személyesen
többször volt kinn a területen, benne a patakban, a szélén. A villámárvíz éjjelén is itt volt és az azt
követő napokban. Az lehet, hogy bele van vágva a nád. Ő azt mondta, hogy mélyíteni biztos, hogy
nem szabadna azt a patakot. Jelezte, hogy a tovább folyás felső és alsó szakaszain elfolyt a víz, amit
személyesen is láttunk.
Örömmel fogadnánk, hogy ki az a fűnyíró szakember, aki tudna segíteni. Nyilván van az
önkormányzatnak főállású embere, gépe, közfoglalkoztatottjai. Külsős munkatársat nem vettünk
igénybe. A közmunkások csökkenő létszáma miatt előbb, utóbb rászorulunk plusz gépek, emberek
bevonására.
Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy egyebek napirendi pontban van-e egyéb kérdés,
hozzászólás. Amennyiben nincs, a testületi ülést bezárom.
Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester a testületi ülést 18:50
perckor bezárta.
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