
 Polgármesteri beszámoló 

a két ülés közti eseményekről 2019. szeptember 30-a és 2019. november 6-a között 

 

2019. szeptember 30. Perkáta 

Szeptember 30-án az Idősek Világnapja alkalmából a Perkátai Szociális Központban 

köszöntöttük a szokásos klubnapjukon a 40 éves Perkátai Nyugdíjas Klub tagságát, majd 

október 1-jén a Perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre Egyesület tagságát.  

 

2019. október 5. Perkáta 

Október 5-én, szombaton délután tartotta I. Családi Napját a Dózsa György utca 41. szám alatti 

irodájában a Perkátai Polgárőrség, ahol nemcsak az egyesület polgárőrei, hanem családtagjaik 

és pártoló tagjaik is részt vettek, illetve Szabó Nikolett, Perkáta egyik körzeti megbízottja is. A 

rendezvényen került bemutatásra az idei Nemzeti Együttműködési Alap pályázatán nyert közel 

másfél milliós támogatásból vett két polgárőrségi robogó is. Ezáltal a Perkátai Polgárőrség 

harmadik szakosztálya alakult meg, a lovas és kerékpáros után a motoros szakosztályként, 

ahogy Horváth István egyesületi elnök bejelentette köszöntőjében, aki megköszönte a pályázat 

előkészítését és megvalósítását Horváth Dórának, László Norbertnek és Vátkai Zoltánnak. 

 

2019. október 8. Perkáta 

Hiánypótló felújítás történt a Szabadság téri Székesfehérvár irányába induló buszmegálló 

mellett, ahol több éve nem volt már meg a falutérkép. A táblát Ifjabb Rajcsányi László perkátai 

grafikus készítette, már figyelembe véve az új közterületi elnevezéseket. Gyönyörű grafikákkal 

jelölte a legfontosabb látványosságokat, mint a Győry-kastélyt, a templomot vagy a Kossuth-

szobrot. Emellett az intézmények jelölése is megtörtént az elérhetőségekkel együtt, illetve több 

fontos információs elem is felkerült az új Perkáta-térképre. Azelőtt nem sokkal a volt főút 

mellett az üdvözlő és elköszönő táblák cseréje is megtörtént. 

 



2019. október 9. Perkáta 

28 év után történt meg épületátadás a perkátai óvodában, amelyben az óvoda-bölcsőde avatását 

dr, Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Önkormányzat akkori és mostani elnöke végezte el, az 

óvoda jelenlegi és volt munkatársai jelenlétében. A beruházásban közel 500 négyzetméteren 

gazdaságfejlesztési pályázat által került kialakításra egy óvodai csoportszoba, egy bölcsődei 

részleg és egy tornaszoba a szükséges kisegítő helyiségekkel együtt. 

 

2019. október 11. Perkáta 

Október 11-én Téglás Márton színész-énekes tartott egy tartalmas estet a Győry-kastélyban a 

Magyar Népdal Napja alkalmából. A Perkátai ÁMK által szervezett esten az előadó Cseh 

Tamás dalokat és magyar népdalokat adott elő gitár kíséretében. 

 

2019. október 18. Perkáta 

Megvalósult két önkormányzati alapfeladatok ellátását támogató pályázat kivitelezése, 

amelynek keretében a Táncsics Mihály utcában közel 700, míg a Baross Gábor utcában közel 

740, így összesen 1.440 méter új aszfaltos úttal bővült Perkáta pormentes úthálózata. A 3 méter 

szélességű aszfaltsávval, illetve fél-fél méteres padkával rendelkező utak a Táncsics utca egy 

részét, míg a Baross utca teljes hosszát lefedik. A Táncsics utcához kapcsolódó pályázat része 

volt a Szabadság téren levő 207 négyzetméter járda felújítása, amelynek része volt a 

buszmegálló felújítása is. 

 

2019. október 18. Perkáta 

Az Esély otthon efopos pályázatban szereplő 6 felújítás alatt levő lakásának villamosszerelése 

közben derült fény arra, hogy az iskola áramellátása a kastély oldalszárnyán keresztül halad, 

amellyel kapcsolatban a szolgáltató felszólított minket a helyzet kezelésére. A tervezést 

követően az épületen kívül, az iskola épületet is magába foglaló telken kerül kiépítésre az 

iskolát ellátó villanyhálózat. A szolgáltató területgazdájával és helyi regisztrált szerelőjével 

történt egyeztetés a munkafolyamatról, amelyről a tájékoztattam a tankerületi igazgatót is. 



 

2019. október 19. Perkáta 

2019. október 19-én nyílt meg a Győry-kastély kiállítótermében Dobrovitz Klára üvegműves 

és Kovácsai Gabriella üvegfestő Üveg a művészetben c. közös kiállítása, amely november 16-

áig tekinthető meg. 

 

2019. október 22. Perkáta 

Nemzeti ünnepünk, az 1956-os szabadságharc és forradalom 63. és a Köztársaság kikiáltásának 

30. évfordulója alkalmából délután az iskola parkjában levő szabadságharcos, Pongrátz Gergely 

szobrát és a forradalom mártírjának, Csányi Sándornak az emléktábláját koszorúztuk meg. Ezt 

követően a Faluházban, az általános iskolások méltóságteljes ünnepi műsorát tekinthettük meg. 

 

2019. október 24. Perkáta 

Az október 13-i önkormányzati választáson, Perkátán roma nemzetiségi önkormányzatra is 

lehetett szavazni három szinten, települési, megyei és országos vonatozásban. Az október 17-i 

jogerőssé válás követően, a helyi választás eredményét október 24-én délután 3-kor ismertette 

Siba Árpádné a Helyi Választási Bizottság elnöke. Ennek eredményeként az 5 fős helyi 

testületbe került Dankó Lajos (FIROSZ), Fórizs Antal (Lungo Drom), Dankóné Balog Ilona 

(FIROSZ), Tulkovics Zsoltné (FIROSZ) és Fórizs Antalné (Lungo Drom). Az eredmények 

közlését követően a Helyi Választási Bizottság elnöke esküt vett a megválasztott nemzetiségi 

képviselőktől. Egyből meg is történt a Perkáta Roma Nemzetiségi Önkormányzat alakuló ülése, 

ahol egyhangú szavazatokkal elnökké választották Dankó Lajost, alelnökké Dankóné Balog 

Ilonát, az egyetlen bizottság, a Pénzügyi Bizottság elnöke pedig Fórizs Antalné lett, míg tagjai 

Tulkovics Zsoltné és Fórizs Antal. 

 

2019. október 26. Perkáta 

A 2019. szeptember 7-én megnyitott hadtörténeti makett kiállítás nagy népszerűségnek 

örvendett a látogatók körében. Dr. Pavlicsek István és a kiállítás rendezésében részt vevő Háder 



Zoltán közösen egy szakmai napot valósított meg a tárlat zárásaként, 2019. október 26-án 11 

órától a Győry-kastélyban. A szakmai napon roncskutatásról, űrméret alatti páncélelhárító 

eszközök fejlődéséről, gyakorlati alkalmazásáról, hatásmechanizmusáról volt szó.  

 

2019. október 29. Perkáta 

Alakuló ülését tartotta az önkormányzati választást követően Perkáta Nagyközség 

Önkormányzata, amelyen esküt tettek a képviselők, az alpolgármesterek és a polgármester. A 

napirendekben a tisztségviselők javadalmazásával, foglalkoztatásával kapcsolatos napirendek 

szerepeltek. 

 

2019. október 30. Perkáta 

Az előző nap megválasztott alpolgármesterek már meg is kezdték a portfoliójukhoz kapcsolódó 

feladatot. Bogó Anikó általános polgármesterhelyettes és humán alpolgármester 

intézményvezetőkkel és intézményegység vezetőkkel egyeztetett, míg Sarok Mihály 

településüzemeltetésért felelős alpolgármester a Faluüzemeltetés dolgozóinak állománygyűlést 

tartott, illetve felmérést végzett a terület eszközállománya és feladati kapcsán. A 

Faluüzemeltetés munkáját jelentősen segítheti, hogy önkormányzatunk eredménnyel pályázott 

a Magyar Falu Program eszközbeszerzési pályázatán, amelynek keretében 15 millió forintos 

támogatásból fűkaszával ellátott traktor beszerzése történik meg. 

 

2019. október 30. Perkáta 

Halottak Napja előtt a képviselő-testület tagjai és civil szervezetek vezetői közösen vettek részt 

a Halottak Napja előtti hagyományos megemlékezésen. Elsőként a Szabadság téren levő I. 

világháborús emlékművet, majd a temető elején levő II. világháborús emlékművet koszorúztuk 

meg. Ezt követően három díszpolgári sírnál, dr. Szabó Lajos Perkáta volt jegyzője, Györkös 

János volt tanító és a nemrég az orvosi rendelő bejáratánál emléktáblát kapott orvosházaspár, 

Dr. Baráth Károly és Dr. Kádár Magdolna sírjánál tettünk tiszteletünket.  

 

Következő időszak eseményei: 



November 9. bölcsőde udvar, Faültetési akció 

November 9. Márton-napi bál, a Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület zártkörű rendezvénye 

November 13. 18 óra, Faluház, Mátyás és Janus, a Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház 

perkátai fellépése 

November 19. Győry-kastély Itthon vagy Perkátán! EFOP 1.2.11 pályázat projektnapja 

November 23. 16 óra, Győry-kastély, Lemezbemutató a Perkátai ÁMK szervezésében 

November 23. este, Faluház, Tök jó bál – jótékonysági zenés-táncos est az Óvodai Szülői 

Szervezet szervezésében 

November 30. Győry-kastély, Felvonási Tünetek Színházi Műhely előadása 

December 5. Győry-kastély, Adventi készülődés kiállításmegnyitó a Perkátai Nyugdíjas Klub 

és Perkátai ÁMK szervezésében 

December 7. Faluház, Mikulás Disco, a VELED és Perkátai Kínai Központ Nkft. szervezésében 

December 14. Adventi vásár látogatás a VELED szervezésében Zágrábba 

December 14. Faluház, Luca napi bál, a Perkátai Nyugdíjasok Köre Baráti Egyesület térségi 

nyugdíjastalálkozója 

December 20. Faluház, Népművészeti Gála 

December 22. Győry-kastély, PerkátaKarácsony2019 

 

Perkáta, 2019. november 6. 

 

Somogyi Balázs polgármester 


