
 Polgármesteri beszámoló 

a két ülés közti eseményekről 2019. április 26-a és 2019. május 23-a között 

 

2019. április 26. Perkáta 

A Faluházban tartotta éves közgyűlését a Perkátai Polgárőrség Egyesület, amelyen az elnöki és 

bizottsági beszámolók mellett, a 2018-as beszámoló is elfogadásra került. Az ülésen részt vett 

Cseh István, a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, illetve több partnerszervezet 

képviselője is. A másnapi megyei polgárőr közgyűlésen díjat vehetett át a perkátai szervezet 

elnöke és elnökhelyettese, Horváth István és László Norbert. 

 

2019. április 27. Perkáta 

A Dunamenti Szent Orbán Borrend Adony éves borversenyét Perkátán, a Győry kastélyban 

tartotta, amelyet Schmidt Attila nagymester nyitott meg. A versenyt a borrend nagypohárnoki 

tisztségét betöltő Nedves Tibor és Vajk István borlovag koordinálta. Az eredményhirdetés 

május 25-én délután a borrend Orbán-napi ünnepségén, az adonyi Szőlőhegyen történik meg. 

 

2019. április 30. és május 6. Perkáta 

További tárgyalásokat folytatott a naperőműpark beruházást tervező vállalkozás az érintett 

földtulajdonosokkal és földhasználókkal a bárányjárási út melletti fejlesztési lehetőség kapcsán. 

 

2019. április 30. Perkáta 

Több kastélyból származó tárgyat adományozott a Győry kastély számára Dr. Baráth Károly, 

aki már eddig is rengeteget tett a perkátai értékmentés területén. A délutáni rendezvényen az 

utolsó tulajdonos, Hunyady Imre sétapálcáját, egy lexikonsorozatot, Madách Imre Az ember 

tragédiájának díszkötésű kiadását, illetve díszes szódásüvegeket adományozott. A tárgyak 



mindegyike a második világháború után menekült ki a kastélyból és szakértő szemek, szemek 

tartották meg az utókornak. 

 

2019. május 3-10. Perkáta 

A Születés Hete alkalmából több előadás várta a családokat a Győry kastélyban, amelyeket az 

intézményeink, az önkormányzat Védőnői Szolgálata, a Perkátai ÁMK és a Perkátai Szociális 

Központ szervezett. 

 

2019. május 9. Perkáta 

Éves garanciális bejárást tartottunk a három évvel ezelőtt lezajlott kastély felújítási projekt 

kapcsán, ami nemcsak kötelesség vagy lehetőség, hanem a jó gazda gondosságának szemével 

nézve az akkori projekt tapasztalatait is tudjuk rögzíteni, hogy az épület sokáig szolgálhassa a 

perkátai kulturális életet. Az oldalszárnyban a tervek szerint halad a hat lakás felújítása az 

efopos projekt keretében. 

 

2019. május 9. Perkáta 

Éves kuratóriumi ülését tartotta a Perkátáért Közalapítvány, amely számos projektet támogat 

az év során, illetve ebben az évben segíti a perkátai önkéntes tevékenységeket. 

 

2019. május 9. Perkáta 

Felügyelő bizottsági ülést tartott a Perkátai Kínai Központ Nkft, amelyen elfogadásra került a 

tavalyi évi beszámoló és az idei évi üzleti terv is. 

 

2019. május 14. Székesfehérvár 

Közgyűlésen fogadta el a tavalyi évhez kapcsolódó beszámolóját a Közép-Duna Vidéke 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás. Az ülésen beszámoló elfogadása történt meg a 



hamarosan induló társulási hulladékgazdálkodási projektről is, amelynek része jelentős 

járműbeszerzés is, illetve része az adonyi és polgárdi hulladékkezelő egység beruházás is. 

 

2019. május 12-15. Perkáta 

Május 12-én este Pekingből hivatalos látogatásra érkezett hozzánk kínai testvértelepülésünk 6 

fős delegációja, amelyet Wang Lijun, Peking Fengtai Kerület Kormányzatának vezetője 

vezetett, illetve tagja a Fengtai Kerülethez tartozó Huaxiang Kormányának párttitkára, Wang 

Hua Úr is. A delegáció ellátogatott Székesfehérvárra, a Fejér Megyei Önkormányzathoz is, 

Perkátán a kapcsolat további fejlesztésének lehetőségeiről folytattunk tárgyalásokat, elsősorban 

az ifjúsági cserekapcsolatról, és két napos látogatás alatt megtekintették a Parlamentet is, ahol 

találkoztak L. Simon László országgyűlési képviselővel, aki járt Huaxiangban. 

 

2019. május 16. Sárosd 

Az önkormányzatunk résztulajdonában álló Dészolg Kft. taggyűlése elfogadta a 2018. évi 

tevékenységről szóló ügyvezetői és gazdasági beszámolót. A taggyűlésen a következő időszak 

legfontosabb fejlesztéséről is szó esett, miszerint a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás nagyszabású projektjének elemeként az adonyi hulladéklerakóban 

közel 4 milliárd forint értékben egy hulladékkezelő üzemegység kialakítása történik meg, a 

lerakott hulladék mennyiségét töredékére csökkenti. 

 

2019. május 18. Perkáta 

A megyei szövetség szervezésében sakkversenynek adott otthont immár második alkalommal 

a Győry kastély. 

 

 

2019. május 18. Perkáta 

Jótékonysági akció keretében több általános iskolai osztály tanulói kaphattak játék- és 

ruhaadományt. A civil szervezet Vátkainé Boda Ildikó, tanítót, önkormányzati képviselőt kérte 



fel a helyi szervezésre, ahol az iskolai tanteremben történt átadáson kívül zenekar is 

szórakoztatta a gyermekeket. 

 

 

2019. május 21. Mezőfalva 

A tavalyi évről szóló beszámolóját fogadta el a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. A 

szervezet által tavaly kiírt 4 pályázati kategóriában hamarosan megkapják az eredményeket az 

érintettek, melynek keretében összesen közel 350 millió forintos támogatáshoz juthatnak a 

térségbeli vállalkozások, civil szervezetek és önkormányzatok. 

 

2019. május 22. Dunaújváros 

Küldöttgyűlésén fogadta el a tavalyi évi beszámolóit a Dunaújvárosi Vizitársulat. A társulat 

számos vízfolyást kezel a Velencei-tótól egészen a megye déli végéig, köztük Perkáta 

vízfolyásait is. Ennek keretében került sor tavaly a Perkátai-vízfolyás (Völgyi patak) 

iszapolására is. A küldöttgyűlés 7 év után emelte meg az önkéntes hozzájárulás összegét 

hozzávetőlegesen 10 %-kal. 

 

 

Perkáta, 2019. május 23. 

 

Somogyi Balázs polgármester 


