
Polgármesteri beszámoló 

a két ülés közti eseményekről 2018. szeptember 1-je és november 15-e között 

 

2018. szeptember 3. Perkáta 

Az augusztus 1-jei villámárvíz következtében 4 tanterem használhatatlanná vált a perkátai 

Hunyadi Mátyás Általános Iskolában. Szilasy László iskolaigazgató, egyben önkormányzati 

képviselő kezdeményezésére a Kastélyban lelt két hónapra otthont három osztály. A 

dunaújvárosi tankerülettel egyeztetve három alsós és félnapos oktatásban résztvevő osztály 

került átköltöztetésre ideiglenesen. 

 

2018. szeptember 4. Perkáta 

Szeptember 7-én széleskörű vizsgálatot kezdtünk meg a közétkeztetés használó 

intézményeinkben, az általános iskolában, az óvodában és a szociális intézményben egy 

szeptember 4-éhez kapcsolódó közösségi média bejegyzés alapján. Emellett a közétkeztetést 

szolgáltató vállalkozás is felszólítottuk az azonnali intézkedések megtételére a keddi ebéddel 

kapcsolatban. Pénteken délelőtt bejelentést tettünk a Dunaújvárosi Járáshivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági és Állategészségügyi Osztályára, akik még pénteken délelőtt széles körű vizsgálatot 

tartottak mind a főzőkonyhán, mind az óvodai tálalókonyhákban, illetve az ételmintákat további 

vizsgálat céljából elszállították. Mindezt tettük úgy, hogy egyetlen szülői vagy intézményi 

bejelentést nem kaptunk, csak egy jószándékú perkátai polgár jelezte, hogy a közösségi 

oldalakon miről beszélget igen személyeskedő hangulatban  néhány szülő. Mi minden jelzésre, 

amiről tudomásunk van, azonnal reagálunk, mivel a gyors intézkedés hozhat csak eredményt, a 

hatóság munkatársai is jelezték számunkra, hogy a keddi ebéddel kapcsolatos pénteki 

bejelentésünk már kétségessé teszi a pontos kivizsgálást, mivel három nap eltelt. Szerencsésebb 

lett volna a szülők részéről hamarabb bejelentést tenni. A múltban is többször folytattunk 

vizsgálatot szóbeli bejelentés alapján, ahogy tettem ezt tavaly novemberben, amikor is az őszi 

szünet előtti utolsó napon egy gyermek állítólag nyers ételt kapott. A szülői az őszi szünetet 

követő hétfőn, azaz 10 nappal az esemény után szólt nekem és én azonnal intézkedtem. Nem 

igaz, hogy kinevettem, egy ügyfélt nem nevetek ki, a konkrét szülővel pedig a régi ismeretség 

miatt sem tenném meg, csak azt jeleztem neki, hogy tudomásom szerint nem egyenként sütik a 



csirkecombot, hanem tepsinként, kb. 20-30 darabot egyszerre, így lehet hogy van tudomása más 

esetről. Az iskola igazgatóját kérdeztem az esetről, mivel állítólag egy pedagógus is tudott az 

esetről, de nem kaptam pozitív választ, amivel kapcsolatban írásban tájékoztattam a szülőt. 

Emellett pedig aláírásokat is kaptam szülőktől, hogy változtatást kérnek az étkeztetésben, de a 

változtatások jellegére nem tért ki a kérvény. Az oktatási intézményekkel már többször 

felajánlottuk a szülői szervezetek felé, hogy amennyiben a közétkeztetéssel kapcsolatban 

javaslataik vannak, azokat gyűjtsék be, koordinálják és juttassák el az intézmények és az 

önkormányzat felé. Szilasy László igazgató Urat kértem is, hogy az érdeklődő szülőknek álljon 

a rendelkezésére az eddig információk kapcsán, illetve mind a hatóság, mind a közétkeztetést 

biztosító vállalkozás nyilatkozatokat és laborvizsgálatokat kért be. A vizsgálatok után nem 

került megállapításra a hatóságok részéről szabálytalanság, illetve az ételmintában sem talált a 

labor élősködőre vonatkozó nyomokat.  

Ennek ellenére az utóbbi két év kérdéses problémáinak kezelésére tárgyalást kezdeményezünk 

a szolgáltatást igénybe vevő/koordináló intézményekkel, a szülőkkel és a szolgáltatókkal. 

 

2018. szeptember 7-8. Perkáta 

Szeptember 7-én este megkezdődtek a búcsúi rendezvények, a PerverzDance együttes 

fellépésével, majd a Digitál zenekar koncertjével. Szeptember 8-án délelőtt 10 órakor a búcsúi 

ünnepségek leghivatalosabb eseménye, a díszközgyűlés került megtartásra, amelyen közel 30 

perkátai személy vagy csoport méltatása történt meg. Az ünnepségen 3 perkátai volt közszolga, 

Fuchs Magdolna, Fülöp Irén és Mosonyi Györgyné Perkáta Közszolgálatáért díjban részesült, 

Toldi Hajnal Róza Perkátáért kitüntetésben részesült, Sztanó Anna nyugalmazott tanító átvette 

a tavaly neki ítélt díszpolgári címét, illetve két perkátai díszpolgára avatása történt meg Csányi 

Sándor és L. Simon László személyében. Az ünnepségen a kisbíró kidobolta az ünnepi 

rendezvénysort, majd a bíró és a bíróné átvette a település kulcsát. Kora délután a Szüreti 

felvonulás közel 100 résztvevője járta a települést, volt köztük olyan, aki 60 éve is részt vett a 

felvonuláson. Köszönjük Horváth Fanni szervező munkáját! Délután tartotta a perkátai 

templomban Bozai Márton plébános templomunk búcsúi szentmiséjét, majd este a Szüreti 

bálon az Apostol zenekar fellépése volt a hétvége legnépszerűbb rendezvénye. 

 



2018. szeptember 10. Perkáta 

2008 óta háromszor nyerte el a Szivárvány Óvoda a Földművelésügyi Minisztérium és az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és 

Könyvtár által óvodák számára meghirdetett pályázat keretében a „Zöld Óvoda” címet. Ennek 

a három sikeres pályázatnak köszönhetően az idei évben immár az „Örökös Zöld Óvoda” címre 

jelentkezhettek, szintén az előző intézményhez. A pályázatban be kellett mutatniuk az elmúlt 

kilenc nevelési év munkáját, amely kapcsolódik a Zöld Óvoda címhez. Az óvoda kiemelt céljai 

között szerepel az egészséges, környezetbarát életmód megalapozása a gyermekeknél. Ennek a 

módszerét, tevékenységét tudatosan építették bele az óvodai élet mindennapjaiba. Új 

lehetőségeket, ötleteket kerestek, továbbá több címet is elnyertek a környezetvédelem területén. 

Részt vettek pályázatokban, képzéseken; ezek mind az egészséges életmódhoz, környezeti 

neveléshez kapcsolódtak. Ennek a kiemelkedő munkának köszönhetően kapták meg a fent 

említett címet is, melyet 100%-ra értékelt a bizottság. Cseréné Marczal Zsuzsanna, a perkátai 

Szivárvány Óvoda vezetője elmondta, hogy örömmel fogadták a cím elnyerését. Úgy gondolja, 

hogy az óvoda minden dolgozója elkötelezett a környezeti nevelés, a környezetbarát 

szemléletmód megalapozása iránt, valamint fontosnak tartják a hagyományok gondozását, a 

környezetbarát, egészséges életmód szemléletének átadását az óvodásoknak és a szüleiknek 

egyaránt. Az intézmény dolgozói minden tettünkkel mintát kívánnak adni az intézménybe járó 

gyerekeknek. Az „Örökös Zöld Óvoda” cím átadására ünnepélyes keretek között 2019 

januárjában kerül sor, melyet örömmel várnak a Szivárvány Óvodában. 

 

2018. szeptember 20. Budapest 

A Kínai Népköztársaság megalakulásának 69. évfordulója, az október 1-jei kínai állami ünnep 

alkalmából ünnepi fogadást adott Őexcellenciája DUAN Jielong, a Kínai Népköztársaság 

budapesti nagykövete és felesége a budapesti Corinthia Hotelben, szeptember 20-án este. A két 

ország himnuszát követően nagykövet Úr értékelte a magyar-kínai politikai és kereskedelmi 

kapcsolatok elmúlt 5 évét, kitérve az Egy út gazdasági programra is, amelynek már közel 100 

ország tagja, köztük Magyarország is. Kína a közép-kelet-európai térség 16 országát egy 

csoportként kezeli és velük a gazdaság számos kérdésében közös konferenciákat szervez, ahogy 

tette ezt tavaly Budapesten és idén Szófiában. A magyar-kínai kapcsolatok újabb jelentős 

mérföldköve lesz a kínai miniszterelnök novemberi budapesti látogatása. A fogadáson a 

beszélgetésekben megemlékeztünk a szeptember 2-án elhunyt Juhász Ottóról, aki az 1990-es 



években volt Magyarország pekingi nagykövete, nagyrészt egyidőben Chen Zhiliu, Perkáta 

díszpolgára budapesti nagyköveti kinevezésével. Juhász Ottó Magyarország egyik 

legjelentősebb sinológusa, egyik legelismertebb nagykövete és költő-irodalmár volt, sőt fiatal 

diplomataként ő még tanúja volt Perkáta és Huaxiang 1960-es kapcsolatfelvételének. 

Nyugodjék békében! 

 

2018. szeptember 28-a és 30-a, Perkáta és Dunaújváros 

Szeptember 28-án délután, a Polgármesteri Hivatalban a települési polgári védelmi rendszerbe 

beosztott kötelezettek és önkéntesek számára tartott felkészítő, elméleti képzést a Dunaújvárosi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség két tisztje. A közel 30 perkátai segítő számára Molnár József 

alezredes a katasztrófák idején szükséges legfontosabb eljárások kapcsán tartott előadást, hogy 

a vészhelyzet esetén minden beosztott minél több ismerettel rendelkezzen a mentés, a 

kitelepítés és a veszélyelhárítás területén. Rá két napra, 30-án délelőtt, Dunaújvárosban a 

Szalki-szigeten 8 perkátai önkéntes a perkátai polgári védelmi rendszer beosztottjai közül részt 

vett a Fejér Megyei Mentőszervezet nemzeti minősítő gyakorlatán, amelyen a megyei szervezet 

mellett négy járás önkéntes mentőszervezete is minősítést kapott. Négy fő a Perkátai 

Polgárőrség kötelékében, míg 4 fő a Polgármesteri Hivatal munkatársai közül vett részt a 

rendezvényen. Mindannyian a minősítő gyakorlat árvízi védekezési feladatához kaptunk 

beosztást, ahol a Katasztrófavédelem és Vízügyi Igazgatóság munkatársai irányításával 

mobilgátat állítottunk fel, majd nyúlgátat építettünk egy épület megvédése érdekében. 

 

2018. szeptember 28. Perkáta 

Szeptember 27-én 12.30 körül riasztották a Katasztrófavédelem Dunaújvárosi Hivatásos 

Tűzoltóságát egy Perkáta, Baross Gábor utcai tűzeset kapcsán, ahol a begyújtás után a felízott 

kémény a szalufákat parázzsal látta el. Szerencsére személyi sérülés nem történt és a tűzoltók 

hamar megszüntették a veszélyhelyzetet. Sajnos a következő másfél hónapban, október 18-án, 

október 24-én és november 12-én is volt lakóingatlannál tűzeset, illetve szén-monoxid 

mérgezés. 

 

 



2018. október 1.  

A perkátai 18-35 év közötti fiatalok körében népszerűnek bizonyult az “Esély Otthon” – Itthon 

vagy Perkátán! című EFOP-1.2.11-16-2017-00062 kódszámú projekt első két pályázati kiírása. 

A helyi pályázatot beadó fiatalokat szeptember 27-én értesítettük az eredményről és a 

szerződések előkészítését is megkezdtük. Sajnos az „A” pályázati kategóriában, amelyben 

500.000 forintos lakáskassza támogatást adtunk volna, rajtunk kívül álló okok miatt 

változtatnunk kell a támogatás formáján, de hamarosan a 64 + 100 perkátai fiatallal támogatási 

szerződést kötünk. 

 

2018. október 1. Perkáta 

Játék, mese, rajzpályázat, kiállítás és előadás Perkátán, az Országos Könyvtári Napok jegyében, 

amely október első hetében zajlott a Kastélyban, és amelynek nyitó eseménye, a Kézműves 

Játékok Kiállításának megnyitója október 1-én, 17 órakor vette kezdetét. A kézműves játékok 

tárlatának ötletét a magyar népmese napja adta. 

 

2018. október 2-3. Siófok 

Önkormányzatunk a rendszerváltozás óta tagja a legnagyobb önkormányzati szövetségnek, a 

Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének, amely az országban országjáró 

konferenciát szervezett, elsőként október 2-án és 3-án Siófokon. A találkozáson az 

önkormányzatok leginkább érintő kérdésekben szakállamtitkárok, minisztériumi szakértők és 

különféle vállalkozások tartottak előadásokat az aktuális témákban, mint a hamarosan induló 

Magyar Falvak Program, folyamatban levő és hamarosan kiírásra kerülő pályázati kiírások, az 

önkormányzatok érintő jövő évi költségvetési kérdések és településüzemeltetéssel kapcsolatos 

feladatok. 

 

2018. október 4. Perkáta 

Horváth Béla történész, hagyományőrző előadását hallgathatták meg az érdeklődők a Győry 

kastélyban az október 6-i gyásznap kapcsán. 



 

2018. október 8-a, 15-e és 16-a, Perkáta 

Az október 1-jei Idősek Világnapja alkalmából heti rendezvénynapjukon egy vacsorával láttuk 

vendégül a Perkátai Nyugdíjasok Baráti Egyesülete és a Perkátai Nyugdíjas Klub tagságát, majd 

október 16-án délután Koós János és Dékány Sarolta koncertjével köszöntöttük a perkátai 

szépkorúakat. 

 

2018. október 19. Perkáta 

Az 1956-os forradalom 62. évfordulójára és a köztársaság kikiáltásának 29. évfordulójára 

emlékező nemzeti ünnepünkön a Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és AMI diákjai 

felkészítő pedagógusaikkal adtak ünnepi műsort a Faluházban. Az ünnepség előtt a Dózsa 

György utcai Pongrátz Gergely-szobrot és Csányi Sándor emléktábláját is megkoszorúztuk. 

 

2018. október 23. Budapest 

Az Országos Polgárőr Szövetség (továbbiakban OPSZ) október 23-a alkalmából 

díszünnepséget szervezett Budapesten, a Stefánia Palotában. Ezen az eseményen adta át az 

országos szövetség a kitüntetéseket, jutalmakat. Az egész országból érkeztek polgárőr 

egyesületek képviselői, sőt, határon túli vendégei is voltak a rendezvénynek. 

Erre az ünnepségre kapott meghívást Horváth István, a Perkátai Polgárőrség elnöke, akit szintén 

kitüntetésben részesített az OPSZ. Az életmentésben tanúsított bátor magatartása 

elismeréseként „Életmentő Érdemérmet” vehetett át István. Ezt a szép elismerést a 2018. 

augusztus 1-ei perkátai villámárvíz során való segítségének kiemeléseként érdemelte ki, mikor 

egy a víz által elöntött lakóépületből egy idős embert menekített ki. 

 

2018. október 29. Székesfehérvár 

A Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatóságának vezetőjével, Schneider Béla 

Úrral egyeztettem a Perkáta SE szakosztályának helyzetéről, további fejlesztési lehetőségeiről. 

Azóta egy jelentős pályázati eredményt ért el az egyesület, hiszen a szezonra szóló TAO-



pályázatán közel 20 millió forintos kvótát nyert el. Az utánpótláscsapatok támogatása mellett 

az eszközfejlesztésre is gondolt az egyesület, amely egy részleges pályafelújítást és egy kisbusz 

vásárlását jelenti. 

 

2018. október 30-a és november 1-4. Perkáta 

Október 30-án önkormányzatunk, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, intézményeink és civil 

szervezeteink koszorúzták meg a világháborús emlékművet, illetve díszpolgáraink sírját 

Halottak Napja alkalmából. Több hétvégét ölelt fel a Halottak napi temetőjárás, amelynek 

biztosításában köszönjük a Perkátai Polgárőrség felügyeletét, illetve a Faluüzemeltetés 

munkáját. A Halottak Napjához kapcsolódóan civil kezdeményezésre és az önkormányzat 

gondozásában lefedésre került a templom melletti katonasír. 

 

2018. november 7. Perkáta 

Még a tavalyi évben pályáztunk a zártkertek fejlesztésére kiírt pályázaton, amelyen eredményt 

értünk el az Első Szőlőhegyig tartó út fejlesztésére. A projekt keretében felújításra került az út 

jobb oldalán az árok, október 31-én az úton lefektették a mart aszfaltos felületet.. A projekthez 

tartozik, hogy az út bal oldalán szinte végig és kis részben a jobb oldalán közel 80 gyümölcsfát 

is elültetünk. Köszönjük az érintett útszakaszt használó gazdák konstruktív hozzáállását! 

A belterületi utak és járdák fejlesztése kapcsán önkormányzatunk pályázott a 

Belügyminisztériumhoz idén tavasszal és október végén kaptunk értesítést arról, hogy 15 millió 

forintos támogatást nyertünk el a közel 20 milliós projektünkhöz, amelyen a Táncsics utca egy 

részének pormentesítése fog megvalósulni, illetve a Szabadság tér részleges járdafelújítása. 

Hamarosan a pályázattal kapcsolatos támogatási szerződés megkötésére is sor kerül, a tényleges 

kivitelezést pedig jövő tavaszra tervezzük. 

A Perkátáért Közalapítvány támogatást kapott a Hungrana Kft-től, amelyben az iskola előtti 

buszmegálló tényleges kialakításához kértek segítséget. A Hungrana Kft. 1 millió forintos 

támogatásának felhasználásával az eddig csak 1 táblával rendelkező területen az útfelület 

javítása mellett egy fellépő kialakítása is megtörténik, illetve egy buszmegálló is kihelyezésre 

kerül. Ez a projekt jelenleg előkészítés alatt van és jövő tavasszal fog megvalósulni. 

 



2018. november 9. Abasár 

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (amelynek alapító tagja Perkáta 

Nagyközség Önkormányzata) és az Országos Polgárőr Szövetség november 9-én rendezte meg 

Abasáron a Polgárőr Polgármesterek Fórumát, amely a Rendőrség, a Polgárőrség és az 

önkormányzatok magas szintű találkozója. A fórumon Perkátát a Perkátai Polgárőrség és az 

önkormányzat nevében Gelencsér Zoltánnal, a Perkátai Polgárőrség elnökségi tagjával 

képviseltük. A fórumon felszólalt dr. Balogh János országos rendőrfőkapitány, dr. Túrós 

András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, a TÖOSZ elnöke és alelnöke, illetve több 

önkormányzati és polgárőr vezető is. 

 

2018. november 12. Perkáta 

November 12-én ünnepeljük a Szociális Munka Napját, a szociális szakterületen dolgozó 

munkatársak munkaszüneti nappal elismert ünnepét. Településünkön a Perkátai Szociális 

Központ látja el ezeket a feladatokat a házi segítségnyújtás, a gyermek- és családvédelem, az 

idősek nappali ellátása, a szociális étkeztetés kötelező feladatain túl az önként vállalt karitatív 

tevékenységgel együtt. Köszönjük a Barna Tímea intézményvezető irányította Perkátai 

Szociális Központ 7 főállású és két közfoglalkoztatott munkatársának munkáját. 

 

2018. november 12. Veszprém 

Az önkormányzat által elnyert Esély Otthon című pályázat kapcsán a veszprémi Új Nemzedék 

irodában egyeztetésen vettünk részt, amelyen jelen volt dr. Illés Boglárka, ifjúságpolitikáért 

felelős helyettes államtitkár. 

 

2018. november 14. Perkáta 

Molnár Ákos az egyik legismertebb magyar viharvadász tartott két rendhagyó tanórát, illetve 

délután egy előadást a Győry kastélyban. Az előadásra perkátai viharvadászaink Papp Péter és 

Pappné Tünde hívták meg. 

 

Következő időszak eseményei: 

November 16-17. Elektronikai hulladékgyűjtés a Polgármesteri Hivatal udvarán 



November 17. A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében táncház és nótaest 

a Faluházban 

November 29. 14 óra Vidékfejlesztési Fórumot tart a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület 

a perkátai Győry kastélyban 

 

Perkáta, 2018. november 15. 

Somogyi Balázs polgármester 


