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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A 2020. január 23-án 17:00 órai kezdettel megtartott rendes ülésről

Ülés helye: az Önkormányzat hivatalának épületébe

Jelen vannak:
Somogyi  Balázs,  Bogó  Anikó,  Sarok  Mihály,  Áldott  Richárd  István,  Mosonyi-Bógó
Nikolett, Oláh István, Vátkainé Boda Ildikó

Dr. Lakos László jegyző

Somogyi Balázs polgármester
Köszöntöm a testületi ülésen megjelent képviselőket, a Polgármesteri Hivatal munkatársait, a
minket  hallgatókat,  illetve  a  személyesen  megjelenteket.  Megállapítom,  hogy  az  ülés
határozatképes,  mert  mind a  hét  képviselő  jelen  van.  Jegyzőkönyv-hitelesítőnek  javaslom
Oláh  Istvánt  és  Vátkainé  Boda  Ildikót.  Van-e  más  javaslat  a  jegyzőkönyv-hitelesítők
személyére? Amennyiben nincs, elsőként Oláh Istvánt javaslom jegyzőkönyv-hitelesítőnek,
aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemelésével jelezze.

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 7 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2020. (I. 23.) határozata

A jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott,  hogy a
2020. január 23-i rendes képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Oláh
Istvánt választja meg.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.

Somogyi Balázs polgármester
Aki  elfogadja  Vátkainé  Boda  Ildikó  képviselőt  jegyzőkönyv-hitelesítőnek,  kérem,
kézfelemelésével jelezze.

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 7 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2020. (I. 23.) határozata

A jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott,  hogy a
2020.  január  23-i  rendes  képviselő-testületi  ülés  jegyzőkönyv-hitelesítőjének
Vátkainé Boda Ildikót választja meg.
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Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.

Somogyi Balázs polgármester
A kiküldött napirend szerint kilenc napirendi pontot tárgyalna a Képviselő-testület. A most
megkapott módosított napirend alapján tíz napirendi pontot tárgyalnánk. Javaslom a napirend
módosítását.  Ötödik  napirendi  pontban  javaslom  tárgyalni  a  Közép-Duna  Vidéke
hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kötött földhasználati jog létesítéséről szóló
megállapodás  módosítását.  Kérdezem a  Képviselő-testület  tagjait,  hogy  módosító  javaslat
van-e a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-
testület  az ötödik napirendi  pontban tárgyalja  a Közép-Duna Vidéke hulladékgazdálkodási
Önkormányzati  Társulással  kötött  földhasználati  jog  létesítéséről  szóló  megállapodás
módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 7 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2020. (I. 23.) határozata

A 2020. január 23-i ülés napirendjének módosításáról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott,  hogy a
2020.  január  23-i  rendes  képviselő-testületi  ülés  ötödik  napirendi  pontjában
tárgyalja a Közép-Duna Vidéke hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással
kötött földhasználati jog létesítéséről szóló megállapodás módosítását.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.

Somogyi Balázs polgármester
A kiküldött  meghívóhoz képest az új napirendi  pont elfogadásával  változna a tárgyalandó
napirendek  sorrendje.  Első  napirendi  pont  a  polgármesteri  beszámoló  az  aktuális
eseményekről, második napirendi pont a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodás felülvizsgálata, harmadik napirendi pont Perkáta Nagyközség
Polgármestere Cafetéria  Szabályzatának elfogadása,  negyedik napirendi pont első lakáshoz
jutók támogatásával  kapcsolatos kérelmek elbírálása,  ötödik napirendi  pont  a Közép-Duna
Vidéke  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulással  kötött  földhasználati  jog
létesítéséről  szóló  megállapodás  módosítása,  hatodik  napirendi  pont  beszámoló  az
önkormányzati  képviselők  lakosság  felé  való  tájékoztatási  kötelezettségének  teljesítéséről,
hetedik  napirendi  pont  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  javaslatainak  megtárgyalása,
nyolcadik  napirendi  pont  Perkáta  Nagyközség  Polgármestere  2020.  évi  szabadságolási
ütemtervének  jóváhagyása,  kilencedik  napirendi  pont  tájékoztató  Perkáta  Nagyközség
Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének előkészítéséről, tízedik napirendi pont az
egyebek.  Kérem  a  Képviselő-testület  tagjainak  a  hozzászólásait  az  ülés  napirendjének
sorrendjéhez. Amennyiben nincs, aki a napirendet az általam felsorolt sorrendben elfogadja,
kérem, kézfelemelésével jelezze.

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 7 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
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4/2020. (I. 23.) határozata
A 2020. január 23-i ülés napirendje sorrendjének módosításáról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott,  hogy a
2020.  január  23-i  képviselő-testületi  ülés  napirendjének  pontjait  az  alábbi
sorrendben fogadja el.

1. Polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről
2. A Perkátai  Roma Nemzetiségi Önkormányzattal  kötött együttműködési

megállapodás felülvizsgálata
3. Perkáta Nagyközség Polgármestere Cafetéria Szabályzatának elfogadása
4. Első lakáshoz jutók támogatásával kapcsolatos kérelmek elbírálása
5. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás

Társulási Megállapodásának módosítása
6. Beszámoló az önkormányzati képviselők lakosság felé való tájékoztatási

kötelezettségének teljesítéséről
7. A Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatainak megtárgyalása
8. Perkáta  Nagyközség  Polgármestere  2020.  évi  szabadságolási

ütemtervének jóváhagyása
9. Tájékoztató Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetési

rendeletének előkészítéséről
10. Egyebek

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.

Somogyi Balázs polgármester
Aki  a  módosításokkal  együtt  elfogadja  a  mai  ülés  napirendjét,  kérem,  kézfelemelésével
jelezze.

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 7 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2020. (I. 23.) határozata

A 2020. január 23-i képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2020.  január  23-i
rendes képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el.

NAPIREND

1. Polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről
2. A  Perkátai  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzattal  kötött  együttműködési

megállapodás felülvizsgálata
3. Perkáta Nagyközség Polgármestere Cafetéria Szabályzatának elfogadása
4. Első lakáshoz jutók támogatásával kapcsolatos kérelmek elbírálása
5. A  Közép-Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás

Társulási Megállapodásának módosítása
6. Beszámoló az önkormányzati  képviselők lakosság felé való tájékoztatási

kötelezettségének teljesítéséről
7. A Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatainak megtárgyalása
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8. Perkáta Nagyközség Polgármestere 2020. évi szabadságolási ütemtervének
jóváhagyása

9. Tájékoztató Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetési
rendeletének előkészítéséről

10. Egyebek

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.

Somogyi Balázs polgármester
Elsőként  szokásosan  a  polgármesteri  beszámoló  az  aktuális  eseményekről  napirenddel
kezdenénk,  előtte  viszont  engedjék  meg,  hogy  az  elmúlt  pár  hónap  történéseiről  kicsit
beszéljek.  Az  önkormányzati  választás  óta  nagyjából  három  hónap  telt  el.  Ebben  az
időszakban nagyon sok minden történt, amelyek nem biztos, hogy a közös munkát segítették
elő. Én azt szeretném kérni, javasolni a jelen levőktől,  hogy a közös munkánk érdekében,
mindenképpen  az  kell,  hogy  együtt,  közösen  dolgozzunk.  Tudom,  hogy  a  képviselőknek
elsősorban a legfontosabb tulajdonságaik, amiket a polgárok felé kell tenniük alapvetően a
poétikus erények, a szelídség, együttérzés. Ebben kell nekünk előrébb lépnünk, illetve a közös
munkánkban. Sokat beszültünk az elmúlt testületi üléseken arról, hogyan is tudnánk ezeket a
problémákat rendezni. Látjuk, hogy a perkátai polgárok elsősorban abban érdekeltek, hogy a
település  előre  jusson,  tudjuk  azt  is,  hogy  mindannyiunk  mellett,  előtt,  vannak  olyan
személyek, akik lehet, hogy az ellentétekre jobban felhívják a figyelmet. Ez a közös munkát
semmiképp nem segíti. Mindenkinek el kell fogadni a választópolgárok véleményét. A közös
munka  során  nekünk  hetünknek  kell  felelős  döntéseket  hoznunk.  Megmondom  őszintén
régebben volt olyan, akivel sokkal könnyebb volt vitába, konfliktusba keverednem, mert nem
biztos,  hogy mi  együtt  nőtünk fel  –  beszélek  itt  most  a  Ricsiről,  Pistiről,  akikkel  életem
valamely szakaszában aránylag szorosabb kapcsolatom volt,  mint most. A velük szembeni
ellentét személy szerint nekem rosszul esik. Tudom, hogy nekik sem olyan jó ez. Az elmúlt
napokban gondolkoztam azon, hogy az előző ciklusban ilyenkor mit csináltunk. 2015 elején
kaptunk információt arról, hogy a tartaléklistás kastélyprojekt mégis beindulhat. Ahhoz képest
most jelenleg nem ilyen ívű, nagyságú feladatokkal foglalkozunk, hanem sokkal kisebbekkel,
de reméljük, hogy lesznek hasonló lehetőségeink. Ha pedig ilyen lehetőségeket nem hoz elénk
a sors, akkor az adott napi feladatainkat kell a lehető legjobb tudásunk szerint elvégeznünk,
addig az időig, amit nekünk a képviselői, polgármesteri székbe szántak. Ezek viszont nem azt
jelentik, hogy nem lehetnek vitáink, más gondolataink, igenis az új képviselőknek lehetnek
olyan javaslataik, amikre mi nem is gondoltunk. Az új impulzusok szükségesek is. Ha a közös
munka  helyett  pedig  a  viszályokra,  ellentétekre  koncentrálunk  –  ez  rám  is  vonatkozik,
mindannyiótokkal együtt – akkor nem arra megy el az idő, az energia, a település pénze, hogy
valami értelmeset is tegyünk, hanem sajnos az egyhelyben toporgás lesz Perkáta sorsa. Itt is,
nyilvánosan az ülésen mindenki számára nyújtom a jobbomat. Láttam az elmúlt  hetekben,
hogy mindenki inkább abban érdekelt, hogy közösen dolgozzunk. Kérem a képviselőket, hogy
amennyiben  partnerek,  akkor  viszonozzák  ezt  a  szándékot,  amit  én  most  kifejeztem.
Parancsolj Ricsi.

Áldott Richárd István képviselő
Mindenki tudja, hogy mi történt decemberben. Karácsony tájékán volt egy testületi döntés,
sajnos el kellett küldenünk egy embert. Nem akarom sokáig vajazni ezt a szót, mert minek
lovagoljak rajta, hiszen egyszer már megbeszéltük. Úgy gondolom, hogy nem én keltettem a
feszültséget, válaszoltam egy dologra. Nagyon szerettem volna, hogy itt legyen a Szilasy úr,
hogy fel tudjam neki tenni a kérdéseimet, vagy ő nekem a sajátjait.  Nem gondolom, hogy
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hazudtam volna bármiben, amit  oda kiírtam. Véleményt  alkottam egy olyan emberről,  aki
véleményt alkotott egy olyan csoportról, akit politikai erőszakkal jutatott hatalomra egy olyan
demokratikus  perkátai  választópolgárok.  Nagyon keményen fel  fogok lépni  az ilyen ellen
bármikor,  aki  politikai  erőszakról  beszél  Magyarországon  demokráciában  független
jelöltekről. Lezártam ezt a vitát. Ahogy elment az illető, és amennyi pénzzel elment én azt az
összeget nagyon szépen kiosztottam volna a polgármesteri hivatal dolgozóinak juttatásként,
pluszban az óvónőknek, tanároknak. Megérdemelték volna, de lezártam ezt is. Véleményem
szerint elhamarkodottan döntöttél és nyilatkoztál egy olyan lapnak, ami szerintem öt forintot
nem ér. Én személyesen érintett voltam abban a dologban, ami egy közösségre vonatkozott,
de én kiállok az igazamért. Megbeszéltük, volt egy nagyon jó vitánk. Akik most itt vannak
nem lehettek fültanúi.  Én nem az az ember vagyok, aki behúzza a fülét,  farkát,  ha valaki
ordibál.  Nem  lesz  testületoszlatás,  több  évig  szeretnénk  együtt  dolgozni.  A  megyei
választások jogán még szeretnék szólni.  Molnár Tibor aláírásgyűjtői  nagyon „befészkelik”
magukat a faluba, biztos nagyon szeretnének valamit, de teljesen mindegy, nem ismerem. A
saját  véleményemet  szeretném  elmondani,  miszerint  én  nagyon  nagy  mellszélességgel  ki
fogok  állni  Kálló  Gergely  mellett  függetlenként.  Egy  olyan  embert  szeretnék  támogatni,
akinek az eszméi számomra közelebb állnak, mint egy olyan emberé, aki mögé „ha nincs ló,
jó a szamár is, lökjük oda hátha lesz belőle valami”. A jobb kezedet elfogadom, remélem ez
az öt éves tervnek a része is lesz. Lesznek még nagyon jó vitáink, de nem szeretném, hogy
ezek megjelenjenek bárhol,  mert  nekem az a fontos,  hogy az itt  élők tudják,  én próbálok
valamit tenni, ezért a faluért, közösségért. Szeretném, hogy ha a továbbiakban megfelelően,
konkrétan  tudnánk  együttműködni.  Szeretettel  várok  mindenkit  vasárnap  a  vízház  mellé
segíteni. Ezt is be kellett mondanom. Nagyon szépen köszönöm a szót.

Somogyi Balázs polgármester
Anikó parancsolj.

Bogó Anikó képviselő
Köszönöm szépen. November eleje óta az jár az emberek fejében, hogy vajon érdemes-e neki
állnunk  dolgozni.  Megmondom  őszintén  a  perkátai  választópolgárok  előtt,  hogy  ez  egy
nagyon  kemény  kérdés,  mert  az  egy  dolog,  hogy  mi  próbálunk  együttműködni,  de
folyamatosan kapjuk kívülről az impulzusokat. Én most nem is a hét megválasztott képviselőt
kérem,  hanem azokat  a  személyeket,  akik  megengedik  maguknak azt,  hogy folyamatosan
viszályt  keltenek,  uszítanak  minket  egymás  ellen,  így  nem  fogunk  tudni  dolgozni.  Azt
gondolom, hogy ez nemcsak rajtunk, hetünkön múlik, hanem azokon a külső problémakeltő
embereken, akik folyamatosan szítják a tüzet. A hírérték, a valóságalap ami az első kiinduló
pont,  mire  eljut  a  másik  félhez,  közel  sem  az,  amikor  elindult.  Én  azokhoz  a  perkátai
polgárokhoz szólnék, nem sokról van szó hála Istennek, akik folyamatosan keverik a dolgokat
körülöttünk. Nem fogunk tudni dolgozni ilyen hangulatban, ebben biztos vagyok. Én nem
akarok úgy együtt dolgozni, komolyan neki állni dolgozni, hogy tudom nincs értelme. Ennek
a következménye pedig az lesz, hogy nem szívesen fogunk leülni ehhez az asztalhoz, és nem
szívesen  fogunk  tenni  Perkátáért,  mert  arra  a  hangulatra,  amit  folyamatosan  generálna,
senkinek  nincs  szüksége.  Ne  üzengessenek  kívülről  olyan  emberek,  akiknek  az
Önkormányzathoz,  igazából  ehhez  a  testülethez  nincs  köze.  Most  kérem a  megválasztott
tisztségviselőktől,  hogy ne üljünk fel ezeknek, hanem ha tényleg akarunk együtt  dolgozni,
akkor kezdjünk el dolgozni, kezdjük el az egyeztetéseket. A Pénzügyi Bizottságnak a múlt
heti  ülésén  voltam,  ahol  azért  kiderült,  hogy tudunk haladni.  Azt  gondolom,  hogy ennek
jegyében próbáljuk  megbeszélni  a  vitákat.  Bízom én is  az  együttműködésben.  Köszönöm
szépen.

Somogyi Balázs polgármester
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Köszönöm. Minden hozzászólásból eddig azt éreztem, hogy talán az lenne a legfontosabb
alapelv,  hogy  a  velünk  együtt  dolgozó  képviselőkről  azt  feltételezzük,  hogy  ők  Perkáta
érdekében dolgoznak és velük szemben ezt a tiszteletet megadjuk. Ha ezt tudjuk biztosítani a
másik 6 személy felé, akkor nyilván a politikai,  világnézeti,  ötletbeli  különbségek, nem is
problémát fognak okozni, hanem színesíteni fogják az ötlettárat, illetve saját ismereteiket is
szélesítik.  Ha esetleg  valamelyik  képviselőnek  ehhez  a  témához  van  hozzászólása,  akkor
kérem, tegye meg. Köszönöm szépen mindannyiótoknak a konstruktivitását is.

I. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Az  első  napirendi  ponthoz  értünk,  ez  a  két  ülés  közti  beszámoló,  ami  egy  örömteli
eseménnyel kezdődik. Sokaknak ismerős is lehet. December 13-án vettük át az Önkormányzat
Magyar Falu Programja keretében elnyert pályázatból vásárolt traktort. Azóta ez már a falu
szolgálatában  is  áll,  Sarok  Mihály  alpolgármester  úr  által  koordinált  faluüzemeltetési
munkatársak kezelik nagyrészt. Sarok Mihály, Prétor Ferenc és Szabó Tamás vettek rész a
projekt átadásán. Szabó úr a pályázat összeállításában, létrehozásában is szerepet vállalt, ez is
azt  bizonyítja,  hogy  perkátai  szakemberek  önkormányzati  ciklustól  függetlenül  is  tudnak
közösen dolgozni egy célért, ami a falunak eredményt hozhat.
2019.  december  14-én  a  Perkátai  Nyugdíjasok  Baráti  Köre  Egyesület  13.  Luca-napi
rendezvényét tartotta, ami egy térségi nyugdíjas találkozó volt.
2019.  december  16-án  volt  itt  Perkátán  egy megbeszélés  dr.  Molnár  Krisztiánnal  a  Fejér
Megyei  Közgyűlés  elnökével,  illetve  a  választókerületünk  vidéki  részét  alkotó
polgármesterekkel,  azért  mert  a  következő  uniós  ciklusban  is  várhatóan  a  megyei
önkormányzat  fogja  kezelni  az  úgynevezett  Településfejlesztési  Operatív  Program
pályázatokat. Ennek keretében valósult meg az orvosi rendelőbővítés és az óvódabővítés is. A
tanácskozáson még részt vett  Ecsődi László,  Kátai György és Kovács Judit,  akik ebben a
választókerületben  élő  megyei  képviselők.  A  két  megyei  jogú  város  Székesfehérvár  és
Dunaújváros  külön  kasszán  van  a  TOP  projektek  keretén  belül.  Ezt  hívta  a  mostani
szakzsargon  Modern  városok  programnak.  Még  a  maradék  106  település,  kisvárosok,
nagyközségek, községek különböző pályázatokon tudtak indulni. A következő uniós ciklus
ötleteivel  és  a  megvalósításával,  előkészítésével  kapcsolatos  tanácskozás  volt  a
polgármesterek  számára.  A  helyi  képviselőink  számára  ki  is  küldtem  azokat  a
projektötleteket,  amelyeket  tavaly  márciusban  nyújtottam  be  a  megyei  önkormányzatnak.
Ugyanezeket  a  projektötleteket  vizsgáljuk  felül,  ha  új  ötlet  van,  akkor  azt  nyújtsuk be  a
megyei önkormányzat felé, vagy ha valamelyik nem fontos számunkra, akkor vegyük ki. A
megyei önkormányzat elnöke is kérte, hogy az újonnan választott testületek, polgármesterek
újra frissítsék az ötleteiket. Ez az ötletbeadás azért fontos, mert az  ötletek összeadásának a
vizsgálatából fogja összeállítani a Magyar Kormány illetve az Európai Unió felé Fejér megye,
mint regionális pályázati irányító közreműködő szerv a pályázati kiírásokat, és ha látják, hogy
számos  településen  probléma  valamilyen  cél,  akkor  abból  pályázatot  generálnak.  Amiből
kevés igény van, abból nyilván nem történik meg pályázati kiírás. Perkáta esetében 2 felszíni
csapadékvíz-elvezető  projektet  adtam  be  tavaly  márciusban,  2  útfejlesztési,  2  energetikai
projektet,  illetve  volt  a  kastélyhoz kapcsolódó, alapvetően turisztikai  ötlet  is.  Nem biztos,
hogy mindegyik  a  megyei  önkormányzat  számára  releváns.  Például  útfejlesztési  projektek
csak  négyszámjegyű  út  keretében  valósultak  meg  és  nem  is  az  önkormányzatokhoz
kapcsolódott. A Dunaújváros-Sárbogárd útfejlesztés TOP keretből valósult meg. Tehát nem
belterületi utakról volt itt szó, de szerettük volna jelezni, hogy vannak olyan fejlesztéseink,
amelyek a TOP forrásoktól függetlenül is meg tudnának valósulni. Javasoltam a közgyűlés
elnökének, hogy régen volt az úgynevezett TeÚt pályázat, amelyben útfejlesztésekre adhattak
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be az önkormányzatok úgy pályázatot, hogy 50%-os önrészt kellett vállalniuk. Ebben a Rózsa
utca második szakasza lett megújítva, illetve a Bocskai, Deák utcák, valamint a Virág köz.
Ránézésre ezek nem olyan nagy összegek, de ha minden megye évente csak 1 milliárd forintot
kapna és mondjuk minden település kétévente nyerne el forrást, akkor is azt jelentené, hogy
egy ciklusban 40 millió forint jutna egy-egy településre ebben a kategóriában.
2019. december 19-én egy közvilágítás javítási  projekt ért a végére. A Peking és a Babits
Mihály utca, az úgynevezett géptelepi útszakasz közötti közvilágítás problémáját oldotta meg
több  hónap  kimaradás  után  a  karbantartó  cég.  Ekkor  derült  ki  számunkra,  hogy  két
önkormányzati projektünk volt, amelyet 2009-2010-ben valósítottunk meg a Petőfi utca és az
előbb említett szakasznál. Viszont ez az E.ON hálózatába valamiért nem került be, ezért a
karbantartó ezzel nem foglalkozott. Mivel nagy probléma nem volt vele, ezért derül ki csak 10
év után. Külön karbantartási szerződést kellett kötni erre a szakaszra, ez azért volt probléma,
mert más közvilágítási szakaszokra is hatott ez negatívan, ezt a meghibásodást ezért is kellett
orvosolni.
2019.  december  20-24-ig  volt  számos  karácsonyi  rendezvényünk  intézményekben,  civil
szervezeteknél,  az  önkormányzat  szervezésében  is.  Kiemelten  a  december  19-i  ÁMK-s
karácsonyi  rendezvény,  ahol  önkormányzatunk  Pénzügyi  Bizottságának  külsős  tagja
Molnárné Horváth Zsuzsanna nyugdíjas búcsúztatója is volt.
2019. december 22-én a Falukarácsony került megrendezésre a kastélyban.
2019. december 20-án a Népművészeti Foglalkozás tartott egy teltházas gálát a Faluházban.
2019. december 24-én a Templomkertben kora délután a hittanos gyermekek léptek fel.
2019.  december  27-én  tartotta  a  Perkátai  Polgárőrség  az  évben  az  utolsó  ülését,  amelyre
engem is meghívtak, mint tagot és polgármestert.
2019. december 31-én hunyt el Paukovics Mária néni, akit január 11-én temettek el. Hozzá
kapcsolódóan  kerül  bemutatásra  január  31-én  a  Perkátai  Értéktár  következő  sorozatának
kötete,  amely  Kisperkátáról  és  a  Paukovics-családról  szól.  Ez  a  kiadványbemutatóval
egybekötött kiállításmegnyitó is volt. Tudom azt, hogy Mária néni a perkátai Győry-kastély
számára  is  jó  néhány  berendezési  eszközt  adományozott,  amivel  még  korhűbb  lehet  a
kastélyunk.
2020. január 8-án majd pedig 18-án két Kínához kapcsolódó rendezvény valósult meg. 8-án
sajtótájékoztató volt, 18-án nagyobb rendezvény valósult meg. Ezúton köszönjük a Magyar-
Kínai  Kulturális  Egyesületnek,  hogy  a  IV.  Tavasz  ünnepük  egyik  vidéki  kísérő
rendezvényükhöz Perkátát választották.
2020. január 13-a az utolsó időpont, ami szerepel a beszámolómban. Akkor változott  meg
Önkormányzatunk rendelete a szociális célú tűzifa támogatás feltételeiről. A jövedelemhatár
került megemelésre. Egészen január 31-ig lehet benyújtani a kérelmeket. Bízunk abban, hogy
ezt maximálisan ki tudják használni a perkátai polgárok.
A  következő  időszak  eseményei  közül  már  kettő  meg  is  valósult.  Megadnám  a  szót  a
képviselőknek,  hogy  amennyiben  kérdésük,  észrevételük,  hozzászólásuk  van,  akkor  azt
kérem, tegyék meg.

Bogó Anikó képviselő
Én a következő időszak eseményeihez  szeretnék kettő  februári  dátumot megemlíteni.  Sok
szeretettel várunk mindenkit a Perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre által megrendezésre kerülő
Fánkevő versenyre, aminek a kiírását hamarosan láthatjuk.  Ez vagy 7-én délután (péntek),
vagy  8-án  délután  (szombat)  lesz.  A  zsűritagokon  múlik,  hogy  melyik  időpont  lesz
alkalmasabb nekik. Az iskolai Szülői Szervezet rendez egy bált február 14-én, ez egy péntek
esti időpont, ahova szintén várnak minden érdeklődőt. A Kínai tavaszünnep kapcsán nagyon
szépen  meg  szeretném  köszönni  az  együttműködőknek,  vagyis  sorban  haladva  a  Kínai
Egyesületnek,  a  Magyar-Kínai  Barátság  Mezőgazdasági  Szövetkezet  Zrt-nek,  hogy  VIP
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vendégként részt vett a rendezvényünkön, Horváth Árpádnak és Bakos Imrének, hogy részt
vettek  a  protokolláris  részén  a  programnak,  a  faluüzemeltetés  munkatársainak  az
előkészületekben  és  az utómunkálatokban  nyújtott  segítségüket,  a  helyi  Polgárőrségnek,  a
Dunaújvárosi  Egyetem  Kínai  csoporton  belül  Baráth  Valikának,  Szilasy  László  igazgató
úrnak,  valamint  rajta  keresztül  az összes  pedagógusnak.  Köszönöm szépen a kiállítóknak,
hiszen a rendezvényen feladatunk volt, hogy a magyar kultúrát kicsit bemutassuk, ebben volt
segítségünkre Siba Árpádné a szőtteseivel, Bógó Ferencné, aki az általa készített csipkéket
mutatta meg, illetve Pavlicsek Attila, aki néhány faragását, szobrát hozta el.  Ezáltal a magyar
részt  még  színvonalasabbá  tudtuk  tenni.  Köszönöm  Horváth  Dórának  és  táncosainak,
Albertné  Veres  Nikolettnek,  hogy a  magyar  népviseletes  ruhákat  felvették  ezen  a  napon,
Pavlicsek Nándoréknak, a helyi íjászoknak, hogy bemutatót tartottak. Remélem, hogy nem
hagytam  ki  senkit.  Teng  Veina  az  egyesület  egyik  alelnöke  járt  a  szervezés  élén,  vele
folyamatosan, napi szinten egyeztettünk a programmal kapcsolatban. Az ő elmondása szerint
a kiosztott ajándékokból tudják azt felmérni, hogy délután 2-től közel 800 ember vett rész a
rendezvényen.  Úgy  gondolom,  hogy  ezt  nagyon  sikeres  programnak,  rendezvénynek
mondhatjuk. A nagyobb érdem a Kínai Egyesületé, akik ide hozták ezt a rendezvény. Bízunk
abban, hogy ez az együttműködés továbbra is tartani fog.

Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm szépen. Megadnám a napirendhez kapcsolódó kérdések, hozzászólások feltevésére
a szót. Amennyiben nincs, javaslom elfogadni az aktuális eseményekről szóló polgármesteri
beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemelésével jelezze.

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 7 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2020. (I. 23.) határozata

A polgármesteri beszámoló elfogadásáról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadta  az  aktuális
eseményekről  szóló  polgármesteri  beszámolót.  A  polgármesteri  beszámoló  a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.

II. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Második  napirendi  pont  a Perkátai  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzattal  kötött
együttműködési megállapodás felülvizsgálata. Van néhány olyan programpontja a testületnek,
amelyet  nemrég  tárgyalt,  de  év  elején  ezt  a  felülvizsgálatot  meg  kell  ismételnünk.  Az
együttműködési  megállapodás  felülvizsgálata  arról  szól,  hogy  a  két  hónappal  ezelőtti
álláspontunkkal  egyet  értünk-e.  Mindenképpen  szükséges  ezt  a  napirendben  tárgyalni.  A
Pénzügyi  Bizottság  is  tárgyalta  ezt  a  napirendi  pontot.  Megadom  a  szót  Mosonyi-Bógó
Nikolettnek.

Mosonyi-Bógó Nikolett képviselő
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Köszönöm  szépen.  Valóban  tárgyaltuk  a  Pénzügyi  Bizottság  ülésén  ennek  a  napirendi
pontnak az elfogadását, és mi azt javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy a november 21-i
ülésen elfogadott együttműködési megállapodást ne módosítsa.

Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm. Megadnám a szót a képviselő-testület tagjainak, ha a napirenddel kapcsolatban
kérdésük, hozzászólásuk van, azt tegyék meg. Ilyet nem látok. Az írásban előterjesztettek,
illetve a bizottság ajánlását figyelembe véve, a felülvizsgálatot megtettük, a határozati javaslat
elfogadását javaslom. Aki ezzel egyetért, azt kérem, hogy kézfelemelésével jelezze.

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 7 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2020. (I. 23.) határozata

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálatáról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő–testülete  a  Perkátai  Roma
Nemzetiségi  Önkormányzattal  kötött  együttműködési  megállapodás
felülvizsgálata tárgyú napirendet megtárgyalta és a következő döntést hozta:

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  megállapítja,  hogy  a
Perkátai  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzattal  kötött  együttműködési
megállapodás nem igényel módosítást.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.

Somogyi Balázs polgármester
Javaslom  a  Képviselő-testületnek,  bízza  meg  Jegyző  Urat,  hogy  Perkáta  Nagyközség
Önkormányzata  Képviselő-testületének  Szervezeti-  és  Működési  Szabályzatáról  szóló
önkormányzati  rendeletének  elfogadását  követően,  annak  5.  számú  függelékeként  az
együttműködési megállapodást dolgozza bele a szervezeti- és működési szabályzatba, majd
terjessze  a  Képviselő-testület  elé  elfogadásra.  Aki  ezzel  egyetért,  kérem,  kézfelemeléssel
jelezze.

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 7 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2020. (I. 23.) határozata

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálatáról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy
megbízza  a  Jegyzőt,  hogy  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  Szervezeti-  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  önkormányzati
rendeletének  elfogadását  követően,  annak  5.  számú  függelékeként  az
együttműködési  megállapodást  dolgozza  bele  a  szervezeti-  és  működési
szabályzatba, majd terjessze a Képviselő-testület elé elfogadásra.
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Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.

III. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
A  harmadik  napirendi  pont  Perkáta  Nagyközség  Polgármestere  Cafetéria  Szabályzatának
elfogadása.  A napirend  kapcsán az  érintettségemet  kell  jeleznem,  kérném a  képviselőket,
hogy  a  napirend  tárgyalásából  engem  zárjanak  ki.  Ez  azt  fogja  jelenteni,  hogy  elsőként
felteszek  egy  szavazást,  amelyben  kizárnak  a  szavazásból,  utána  nem  fogok  szavazni
magában a döntésben, de az ülést én fogom vezetni továbbra is. Tehát, aki támogatja azt, hogy
a napirenddel kapcsolatos szavazásból legyek kizárva, azt kérem, kézfelemelésével jelezze.

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 7 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2020. (I. 23.) határozata

A polgármester szavazásból történő kizárásáról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy
Somogyi  Balázs  polgármestert  kizárja  Perkáta  Nagyközség  Polgármestere
Cafetéria Szabályzatának elfogadására vonatkozó döntéshozatalból. 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.

Somogyi Balázs polgármester
A  polgármester  hasonlóan  a  köztisztviselőkhöz  bruttó  200 000  Ft  cafetéria-juttatásban
részesülhet.  A  Pénzügyi  Bizottság  is  tárgyalta  ezt  a  témát  az  ülésén.  Megadom  a  szót
Mosonyi-Bógó Nikolettnek.

Mosonyi-Bógó Nikolett képviselő
Köszönöm szépen. Igen, tárgyaltuk ezt a napirendi pontot is. Igazából erre azért van szükség,
mert a törvény előírja, hogy minden év elején el kell fogadnunk. Javasoljuk a polgármester
Cafetéria Szabályzatának elfogadását.

Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm a hozzászólást. Megadom a szót a további hozzászólásokra, kérdésekre. Ha nincs,
akkor  javaslom  a  képviselőknek,  hogy  a  napirenddel  kapcsolatban  a  szabályzatról  a
határozatot  szíveskedjenek  meghozni.  Aki  a  határozati  javaslatot  elfogadja,  kérem,
kézfelemelésével jelezze.

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 6 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2020. (I. 23.) határozata

Perkáta Nagyközség Polgármestere Cafetéria Szabályzatának elfogadásáról
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Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Somogyi  Balázs
polgármester  cafetéria-juttatásának  éves  keretösszegét  bruttó  200 000  Ft-ban
határozza meg.
A  képviselő-testület  a  polgármestert  megillető  cafetéria-juttatásról  szóló
szabályzatot a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.
A  képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  határozatban  foglaltak
végrehajtásáról  intézkedjen  és  a  juttatott  pénzösszeget  a  polgármester  által
megjelölt folyószámlára utalja.

Felelős: Dr. Lakos László jegyző
Határidő: 2020. január 23.

1. melléklet a 10/2020. (I. 23.) számú képviselő-testületi határozathoz

Perkáta Nagyközség Polgármestere
Cafetéria Szabályzata

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  „a  közszolgálati
tisztviselők  részére  adható  juttatásokról  és  egyes  illetménypótlékokról”  szóló
249/2012.  (VIII.  31.)  Korm.  rendelet  9.  §  (13)  bekezdése,  „a  közszolgálati
tisztviselőkről” szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-a, 225/L. §-a, „a személyi
jövedelemadóról” szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-a alapján a polgármester
cafetéria-juttatási rendszerét a következők szerint szabályozza.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1) A  cafetéria-juttatási  rendszer  a  képviselő-testület  által  előre  meghatározott
keretösszegen  és  juttatási  elemeken  belül  egyénre  szabott  választásra  ad
lehetőséget.

2) A Cafetéria  Szabályzat  (a  továbbiakban:  szabályzat)  személyi  hatálya  Perkáta
Nagyközség Polgármesterére terjed ki.

3) Nem jogosult cafetéria rendszerbe tartozó juttatások igénybevételére:
a) a  tartós  külszolgálaton  levő,  illetve  nemzeti  szakértőként  foglalkoztatott

polgármester,
b) a polgármester azon időtartam vonatkozásában, amelyre illetményre nem jogosult,

feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a harminc napot, a harminc napot
meghaladó távollét esetében a polgármestert a  távollét első napjától kezdve nem
illeti meg a juttatás.

4) A  cafetéria  rendszer  –meghatározott  feltételekkel-  a  következő  juttatásokat
tartalmazza:

a) Széchenyi Pihenő Kártya keretében (a továbbiakban: SZÉP kártya):
aa) szálláshely-szolgáltatás,
ab) melegkonyhás vendéglátóhelyeken biztosított étkezési-szolgáltatás,
ac) szabadidő eltöltést, rekreációt, az egészségmegőrzést szolgáló szolgáltatás.
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5) A  3.  pontban  meghatározott  esetben,  vagy  ha  a  polgármester  jogviszonya  a
tárgyév közben szűnik meg, az időarányos részt meghaladó mértékben igénybe
vett  cafetéria-juttatás  értékét  a  távollét  vége  utáni  első  munkanapon,  illetve  a
jogviszony megszűnésekor vissza kell fizetni, továbbá – a polgármester választása
szerint, ha a juttatás természete ezt lehetővé teszi – vissza kell adni. Nem kell
visszaadni a cafetéria-juttatás értékét, ha a jogviszony a Kttv. 60. § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott okból szűnik meg.

6) Áthelyezés  esetén  a  polgármester  cafetéria-juttatásra  az  egyes  munkáltatóknál
időarányosan jogosult. Ha a polgármester a korábbi munkáltatónál az időarányos
részt meghaladó értékű cafetéria-juttatást vett igénybe, visszafizetési kötelezettség
nem  terheli,  azonban  az  időarányos  részt  meghaladó  mértékkel  az  új
munkáltatónál  igénybe  vehető  cafetéria-juttatás  értékét  –  legfeljebb  az  új
munkáltatónál igénybe vehető juttatás mértékéig – csökkenteni kell.

II. Fejezet

A cafetéria-juttatásokra vonatkozó közös szabályok

1. A cafetéria-juttatásokra felhasználható éves keretösszeg megállapítása

1.1 A cafetéria-juttatásokra igénybe vehető 2020. évi keretösszeg 200 000 Ft, mely
évente a költségvetési rendeletben kerül meghatározásra. A cafetéria-juttatás éves
összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő
munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

1.2 Az éves keretösszeg e szabályzat I. Fejezet 4. pontjában meghatározott juttatási
elemek igénybe vételére használható fel, a III. Fejezetben meghatározott különös
szabályok szerint.

1.3 A tárgyévben igénybe nem vett összeg nem vihető át a következő évre.
1.4 A keretösszeget  a  jogviszony  időtartamával  arányosan  kell  megállapítani  -  az

adott  év  naptári  napjai  számának  figyelembe  vételéve  -  amennyiben  a
polgármester jogviszonya a tárgyévben keletkezik, vagy szűnik meg.

2. A cafetéria-juttatási elemek kiválasztása

2.1 A  cafetéria-juttatás  éves  keretösszegén  belül  választható  elemek  maximális
összegéről a személyzeti ügyintéző évente tájékoztatja a polgármestert.

2.2 A  polgármester  a  tárgyév  március  31-ig  köteles  nyilatkozni  a  tárgyévre
vonatkozóan  a  részére  megállapított  keretösszeg  felhasználásáról,  az  általa
választott cafetéria-juttatási elemekről és mértékéről.

2.3 Ha  a  polgármester  cafetéria  jogosultsága  év  közben  keletkezik,  akkor  az  első
munkában töltött napot követő 10 munkanapon belül köteles nyilatkozni a részére
megállapított keretösszeg felhasználásáról.

2.4 választás érvényessége egy naptári évre szól, módosításra nincs lehetőség.
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2.5 A  polgármester  az  egyes  cafetéria-juttatások  elemeiből  kizárólag  a
jogszabályokban meghatározott adható értékig választhat.

2.6 A  polgármester  által  fel  nem  használt  összeg  pénzbeli  megváltására  nincs
lehetőség.

3. Eljárás a jogviszony megszűnése esetén

3.1 A  polgármester  köteles  az  utolsó  munkában  töltött  napon  a  részére  nyújtott
cafetéria összeggel elszámolni, ha a jogviszonya év közben szűnik meg. A juttatás
elszámolásakor figyelembe kell venni a polgármester névre szóló, a munkáltató
által már megrendelt utalvány összegét is.

3.2 A  cafetéria-juttatási  keret  tárgyévre  vonatkozó  mértékének  túllépése  esetén  a
különbözet a polgármester utolsó illetményéből levonásra kerül.

III. Fejezet

A cafetéria-juttatásokra vonatkozó különös szabályok

A polgármester részére biztosított cafetéria-juttatásokra felhasználható éves
keretösszeg terhére az egyes juttatási formák az alábbi szabályok szerint

választhatók

1. SZÉP-kártya

1.1 A SZÉP-kártya formájában igénybe vehető támogatást a polgármester étkezésre,
pihenésre, rekreációra használhatja fel.

1.2 Amennyiben a polgármester SZÉP-kártyát igényel, azt a munkáltató a Széchenyi
Pihenő  Kártya  kibocsátásának  és  felhasználásának  szabályairól  szóló  55/2011.
(IV. 12.) Korm. rendeletben meghatározott kibocsátó által kibocsátott elektronikus
utalványkártya  formájában  biztosít.  A  kártya  utalványkártya,  mely  bankkártya
elven működik, de azzal nem azonos, így készpénzfelvételre nem jogosít.

1.3 A  SZÉP-kártya  számlára  utalt  támogatás,  mely  három  egymástól  elkülönített,
különböző célt szolgáló kártya alszámlát foglal magába:

a) szálláshely alszámlájára utalható, külön jogszabályban meghatározott szálláshely
szolgáltatásra felhasználható legfeljebb 225 000 Ft/év támogatás,

b) vendéglátás  alszámlájára  utalható,  melegkonyhás  vendéglátó-helyeken  külön
jogszabályban  meghatározott  étkezési  szolgáltatásra  felhasználható  legfeljebb
150 000 Ft/év támogatás,

c) szabadidő  alszámlájára  utalható,  a  szabadidő-eltöltést,  a  rekreációt,  az
egészségmegőrzést  szolgáló,  külön  jogszabályban  meghatározott  szolgáltatásra
felhasználható legfeljebb 75 000 Ft/év támogatás.

1.4 Az alszámlák között  átjárás  nem lehetséges,  az adott  alszámlára átutalt  összeg
nem csoportosítható át.

1.5 A juttatás  összegének  a  SZÉP  kártya  alszámlákra  történő  utalásáról  a  jegyző
gondoskodik.
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IV. Fejezet

Záró rendelkezések

1. A szabályzat az elfogadását követő napon lép hatályba, és rendelkezéseit 2020.
január 1-jét követően kiadott cafetéria-juttatásokra kell alkalmazni.

2. A  szabályzatot  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a
…/2020. (… …) számú képviselő-testületi határozatával fogadta el.

Dr. Lakos László
         jegyző

Somogyi Balázs polgármester
Nagyon  köszönöm  a  képviselőknek  ezt  a  bizalmat.  A  tavalyi  évben  a  francia  csoport
látogatására  az  ebből  származó  nettó  összeget  felajánlottam  és  különböző  vendéglátási
programköltségekre  fordítottam.  Idén  pedig  szeretném  bejelenteni,  hogy  egyáltalán  nem
kívánok élni ezzel a lehetőséggel, tehát erről a cafetéria-juttatásról lemondok. Köszönöm a
bizalmat a Képviselő-testület részéről.

Dr. Lakos László jegyző
Nem  lehet  róla  jogszerűen  lemondani,  mert  a  törvény  előírja,  hogy  ez  jár  neked.  Arra
használod, amire akarod, a cafetéria-juttatás nettó összegét tudod felajánlani.

IV. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Negyedik  napirendi  pont  az  első  lakáshoz  jutók  támogatásával  kapcsolatos  kérelmek
elbírálása. Az elmúlt években a Képviselő-testület foglalkozott ezzel a kérdéssel. Az előző
évben  benyújtott  kérelmeket  idén  tárgyaljuk.  Tavaly  3  pár  adta  be  a  kérelmét,  akik
megfeleltek a feltételeknek.  A határozati  javaslat  szerint 100 000 forint lenne a támogatás
összege. Ezt a napirendet is tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. Megadnám a szót Mosonyi-Bógó
Nikolett elnök asszonynak.

Mosonyi-Bógó Nikolett képviselő
Köszönöm. Most kedden volt az utolsó ülésünk, ahol ezt a napirendet is tárgyaltuk, majd ezek
után kezdődtek a költségvetési előkészületek. Őszintén megmondom a költségvetésünk még
nem teljes, de majd a későbbiekben úgyis szó lesz róla. Beszéltünk arról, hogy mi legyen,
mert ez egy 100 %-ig Önkormányzat által nyújtott támogatás, majd arra jutottunk, hogy hát
kiket kellene támogatni, ha nem azokat, akik itt Perkátán, a mi falunkban vesznek házat, vagy
építkeznek.  Így  aztán  a  Pénzügyi  Bizottság  ülésén  azt  javasoltuk,  hogy  mind  a  három
kérelmező kapja meg a támogatást.

Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm  szépen  a  tájékoztatást.  Megadnám  a  szót  a  képviselőknek  a  hozzászólásokra,
észrevételekre, kérdésekre. Ilyet nem látok. Páronként szavazunk a kérelmekről.
Elsőként, aki Józsa Dávid és Halász Vivien kérelmét 100 000 forintos összeggel támogatja,
kérem, hogy kézfelemelésével jelezze.
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A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 7 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2020. (I. 23.) határozata

Első lakáshoz jutók támogatásáról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Halász Vivien és Józsa
Dávid (2431 Perkáta, Táncsics Mihály utca 19.) részére

első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatása keretében 100 000 Ft
támogatást állapít meg.

INDOKOLÁS

A  támogatás  megállapítása  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  „az  első  lakáshoz  jutók  támogatásáról”  szóló  13/2003.  (XII.  1.)
önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján történt. 

A határozat „az általános közigazgatási rendtartásról” szóló 2016. évi CL. törvény
81. § (2) bekezdése alapján jogorvoslatról való tájékoztatást nem tartalmaz.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.

Somogyi Balázs polgármester
Aki Bozár Dávid és Bozárné Pintér Gréta kérelmét 100 000 forintos összeggel támogatja, azt
kérem, hogy kézfelemelésével jelezze.

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 7 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2020. (I. 23.) határozata

Első lakáshoz jutók támogatásáról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Bozárné Pintér Gréta és
Bozár Dávid (2431 Perkáta, Baross Gábor utca 60.) részére

első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatása keretében 100 000 Ft
támogatást állapít meg.

INDOKOLÁS

A  támogatás  megállapítása  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  „az  első  lakáshoz  jutók  támogatásáról”  szóló  13/2003.  (XII.  1.)
önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján történt. 

A határozat „az általános közigazgatási rendtartásról” szóló 2016. évi CL. törvény
81. § (2) bekezdése alapján jogorvoslatról való tájékoztatást nem tartalmaz.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.
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Somogyi Balázs polgármester
Aki Somogyi Zsolt  és Farkas Nikolett  kérelmét  100 000 forintos összeggel  támogatja,  azt
kérem, hogy kézfelemelésével jelezze.

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 7 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2020. (I. 23.) határozata

Első lakáshoz jutók támogatásáról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Somogyi Zsolt és Farkas
Nikolett (2431 Perkáta, Széchenyi István utca 48/B.) részére

első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatása keretében 100 000 Ft
támogatást állapít meg.

INDOKOLÁS

A  támogatás  megállapítása  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  „az  első  lakáshoz  jutók  támogatásáról”  szóló  13/2003.  (XII.  1.)
önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján történt. 

A határozat „az általános közigazgatási rendtartásról” szóló 2016. évi CL. törvény
81. § (2) bekezdése alapján jogorvoslatról való tájékoztatást nem tartalmaz.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.

V. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Ötödik napirendi pont a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása. Ebben egy határozati javaslat szerepel, mégpedig az
Önkormányzatunk  tulajdonában  levő,  az  Adonyi  195/2  helyrajzi  számú  úgynevezett
hulladéktelepre  vonatkozóan,  melynek  az ingatlanán  egy bejegyzés  történne meg és  ezzel
kapcsolatban  keresett  meg  minket  a  társulásunk.  A tervezetthez  képest  nagyobb  területet
szeretnének igénybe venni a fejlesztéshez az említett ingatlanon belül. Ehhez pedig a közel 15
önkormányzat  hozzájárulása  is  szükséges,  köztük  a  miénk  is.  A  határozati  javaslat  arról
szólna,  hogy a  polgármestert  feljogosítaná  a  Képviselő-testület  a  megállapodás  aláírására.
Megadnám a szót a Képviselő-testület tagjainak a hozzászólásokra, kérdésekre. Amennyiben
nincs, javaslom elfogadásra az adonyi 0195/2 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó földhasználati
jog létesítésére vonatkozó határozati  javaslatot.  Aki ezzel egyetért,  kérem, kézfelemeléssel
jelezze.

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 7 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2020. (I. 23.) határozata

Az adonyi 0195/2 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó földhasználati jog
létesítéséről
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Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  résztulajdonát
képező adonyi  0195/2  hrsz.  alatti,  22 ha  1674 m2 területű,  szántó,  erdő,
kivett  szemétlerakó  telep,  fásított  terület  megnevezésű  ingatlanra  a
130/2019. (IX. 9.) határozattal a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati  Társulás  javára  létesített  földhasználati  jogot  a  határozat
elidegeníthetetlen  mellékletét  képező  földhasználati  jog  létesítéséről  és
megszüntetéséről szóló megállapodásban foglalt feltételek szerint módosítja.
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a
Polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás aláírására. 

Felelős  :   Somogyi Balázs polgármester
Határidő  :   2020. január 23.

FÖLDHASZNÁLATI JOG LÉTESÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS
MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről

Adony Város Önkormányzata (székhely: 2457 Adony, Kossuth L. u.4., KSH-
szám: 15727093-8411-321-07, képviseletében: Ronyecz Péter polgármester), 

Baracs Község Önkormányzata (székhely: 2427 Baracs, Táncsics u. 27., KSH-
szám: 15727103-8411-321-07, képviseletében: Várai Róbert polgármester), 

Besnyő Község Önkormányzata (székhely: 2456 Besnyő, Fő u. 35., KSH-szám:
15727127-8411-321-07, képviseletében: Fejes Zsuzsanna polgármester), 

Előszállás Nagyközség Önkormányzata (székhely: 2424 Előszállás, Fő tér. 3.
KSH-szám: 15727124-8411-321-07, képviseletében: Farkas Imre polgármester), 

Hantos Község Önkormányzata (székhely: 2434 Hantos, Nagylóki u. 3., KSH-
szám:  15364366-8411-321-07,  képviseletében:  Kovácsné  Kardos  Valéria
polgármester), 

Iváncsa Község Önkormányzata (székhely:  2454 Iváncsa,  Fő u.  61/b.,  KSH-
szám: 15727158-8411-321-07, képviseletében: Molnár Tibor polgármester), 

Kulcs  Község Önkormányzata (székhely:  2458 Kulcs,  Kossuth u.  83.,  KSH-
szám: 15727660-8411-321-07, képviseletében: Jobb Gyula polgármester), 

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata (székhely: 2422 Mezőfalva Kinizsi P.
u. 44., KSH-szám: 15727165-8411-321-07, képviseletében: Márok Csaba László
polgármester), 

Nagykarácsony  Község  Önkormányzata (székhely:  2425  Nagykarácsony,
Petőfi  S.  u.  27.,  KSH-szám:  15727172-8411-321-07,  képviseletében:  Scheier
Zsolt polgármester), 
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Nagylók  Község  Önkormányzata (székhely:  2435  Nagylók,  Hunyadi  u.  1.,
KSH-szám: 15727316-8411-321-07, képviseletében: Tóth József polgármester), 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata (székhely:  2431 Perkáta,  Szabadság tér
1.,  KSH-szám:  15727189-8411-321-07,  képviseletében:  Somogyi  Balázs
polgármester), 

Rácalmás Város Önkormányzata (székhely: 2459 Rácalmás, Széchenyi tér 19.,
KSH-szám:  15727206-8411-321-07,  képviseletében:  Schrick  István
polgármester), 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata (székhely:  2433 Sárosd,  Fő u. 2.,  KSH-
szám: 15727323-8411-321-07, képviseletében: Dunkl Gergely polgármester), 

Szabadegyháza  Község  Önkormányzata  (székhely:2432  Szabadegyháza,
Kossuth  L.  u.  2.  KSH-szám:  15727354-8411-321-07,  képviseletében:  Egriné
Ambrus Andrea polgármester),

Daruszentmiklós Község Önkormányzata (székhely: 2423 Daruszentmiklós, Fő
u.  53/D.,  KSH-szám:  15727691-8411-321-07,  képviseletében:  Rauf  Norbert
polgármester) 

mint tulajdonosok (a továbbiakban Tulajdonosok), 

másrészről a

Közép-Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás
(székhely: 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132., KSH szám: 15592475-9002-322-07,
képv.: dr. Cser-Palkovics András, Társulási Tanács elnöke), mint földhasználati
jogosult (továbbiakban Jogosult) 

között alulírott napon és helyen az alábbi tartalommal:

I.

1.  Szerződő  felek  rögzítik,  hogy  közöttük  2019.  év  október  hó  8.  napján
földhasználati  jogot  létesítő  megállapodás  (a  továbbiakban:  Megállapodás)  jött
létre,  a  Tulajdonosként  megállapodó  Önkormányzatok  tulajdonát  képező  az
adonyi   0195/2  hrsz.  alatti,  22  ha  1674  m2 területű,  szántó,  erdő,  kivett
szemétlerakó telep, fásított terület megnevezésű ingatlan /továbbiakban Ingatlan/
tekintetében.  Szerződő felek rögzítik,  hogy ezen földhasználati  jogot  a  FMKH
Dunaújvárosi  Járási  Hivatala,  mint  Földhivatal  43127/2/2019.10.16.  számú
határozatával jegyezte fel az Ingatlan tulajdoni lapjára. 

2.  Szerződő  felek  megállapítják,  hogy  a  földhasználati  jog  létesítésének  célját
képező  hulladékgazdálkodási  létesítmény  területigénye  az  időközben  elkészült
kiviteli  tervek  szerint  17.077  m2-rel  meghaladja  a  felek  között  létrejött
megállapodásban rögzített területnagyság mértékét.

3. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás KEOP
3.2.1-15-2016-00002. megnevezésű projektje megvalósítása érdekében szerződő
felek a földhasználati  jog létesítése  tárgyában közöttük létrejött,  az  1.  pontban
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részletezett  megállapodás  III.4.  pontja  első  mondatát  és  III.12.  pontját  a
következők szerint módosítják:

„III.  4.  pont  első  mondata:  Tulajdonosok  jelen  megállapodás  aláírásával  úgy
nyilatkoznak,  hogy ingyenesen,  ellenérték  nélkül  hozzájárulnak ahhoz,  hogy az
Ingatlan  -  d)jelű,  fásított  terület  megjelölésű  teljes  alrészlet,  valamint  f)  jelű,
szántó művelési ágú teljes alrészlet, mindösszesen -  , 68.069 m2 területű részén a
III.2./  pontban  megnevezett  Felépítmény  a  Közép-Duna  Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás beruházásában megépüljön és az
ingatlan-nyilvántartásban a Jogosult tulajdonaként is feltüntetésre kerüljön.”

„III.  12.  pont:  Fentiek  alapján  szerződő  felek  közösen  kérik  az  illetékes
földhivatalt,  illetőleg  a  Tulajdonosok  feltétlenül,  véglegesen  és
visszavonhatatlanul  hozzájárulnak  ahhoz,  hogy  az  Ingatlannak-  d)jelű,  fásított
terület  megjelölésű teljes  alrészlet,  valamint f)  jelű,  szántó művelési  ágú teljes
alrészlet, mindösszesen 68.069 m2 területű részére a Jogosult javára a 109/1999
(XII.29.)  FVM rendelet  9.  §. (1) bekezdése alapján a megállapodáson alapuló
földhasználati jog bejegyzésre kerüljön.”

4. Jelen megállapodás elkészítésével, a földhasználati jog bejegyzésével felmerülő
valamennyi költség, és díj a Jogosultat terheli. 

5.  Szerződő  felek  képviselői  kijelentik,  hogy  jelen  szerződés  aláírására
felhatalmazással rendelkeznek.

6. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott
kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetőleg az
Ingatlan-nyilvántartásról  szóló  1997.  évi  CXLI.  törvény  rendelkezései  az
irányadóak. 

7. Jelen megállapodás ellenjegyzésére szerződő felek megbízást adnak dr. T Nagy
Tibor Ügyvédi Iroda (székhely: 1055 Budapest, Szent István krt. 13. I. em. 1. a.;
személyében  eljár:  dr.  T  Nagy  Tibor  ügyvéd)  tagjának  dr.  T  Nagy  Tibor
ügyvédnek (KASZ: 36069902).

8. Felek az ingatlan-nyilvántartási eljárásban való képviseletükre megbízást adtak
a dr. T Nagy Tibor Ügyvédi Iroda (székhely: 1055 Budapest, Szent István krt. 13.
I. em. 1. a.; személyében eljár: dr. T Nagy Tibor ügyvéd) tagjának dr. T Nagy
Tibor  ügyvédnek (KASZ:  36069902).  A megbízást  az  ügyintéző  ügyvéd jelen
szerződés aláírásával elfogadja.

Polgárdi, 2020. év 
…………… hó ...nap

………………………………
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…

Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási

Önkormányzati Társulás

Képviseli: dr. Cser-Palkovics
András Társulási Tanács

elnöke

Jogosult

Ellenjegyzem: 

Polgárdi, 2020. év ________ 
hó __. napján

Dr. T Nagy Tibor ügyvéd

1065 Budapest, Szent István 
krt. 13. I. em.

KASZ: 36069902

Kelt, 2020. év ………………. hó…... nap

………………………………… …………………………………..

Adony Város Önkormányzat

Képv.: Ronyecz Péter
polgármester

Baracs Község Önkormányzat

           Képv.: Várai Róbert 
polgármester 

Tulajdonos Tulajdonos

………………………………… …………………………………..

Besnyő Község Önkormányzat

Képv.: Fejes Zsuzsanna
polgármester

Előszállás Nagyközség
Önkormányzat

Képv.: Farkas Imre polgármester 

Tulajdonos Tulajdonos
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………………………………… …………………………………..

Hantos Község Önkormányzat

Képv.: Kovácsné Kardos
Valéria polgármester

Iváncsa Község Önkormányzat

Képv.: Molnár Tibor
polgármester 

Tulajdonos Tulajdonos

………………………………… …………………………………..

Kulcs Község Önkormányzat

Képv.: Jobb Gyula polgármester

Mezőfalva Nagyközség
Önkormányzat

Képv.: Márok Csaba László
polgármester 

Tulajdonos Tulajdonos

………………………………… …………………………………..

Nagykarácsony Község
Önkormányzat

Képv.: Scheier Zsolt
polgármester

Nagylók Község Önkormányzat

Képv.: Tóth József polgármester 

Tulajdonos Tulajdonos

………………………………… …………………………………..

Perkáta Nagyközség
Önkormányzat

Képv.: Somogyi Balázs
polgármester

Daruszentmiklós Község
Önkormányzat

Képv.: Rauf Nórbert
polgármester 

Tulajdonos Tulajdonos

………………………………… …………………………………..

Rácalmás Város Önkormányzat

Képv.: Schrick István
polgármester

Sárosd Nagyközség
Önkormányzat

Képv.: Dunkl Gergely

22



polgármester 

Tulajdonos Tulajdonos

………………………………..

Szabadegyháza Község
Önkormányzat

Képv.: Egriné Ambrus Andrea
polgármester

Tulajdonos

Ellenjegyzem: 

Polgárdi, 2020. év ____________ hó ___. napján

Dr. T Nagy Tibor ügyvéd

1065 Budapest, Szent István krt. 13. I. em.

KASZ: 36069902

VI. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Hatodik  napirendi  pont  beszámoló  az  önkormányzati  képviselők  lakosság  felé  való
tájékoztatási  kötelezettségének teljesítéséről.  Ez egy olyan napirendi pont, ami kicsit  rövid
lesz  néhány  képviselőnek,  mert  egy  része  csak  nemrég  kezdett.  Minden  önkormányzati
képviselő eldönthette, hogy milyen formában teszi meg a tájékoztatását a polgárok felé. A
napirendi  pont  nem  a  tájékoztatásról  szól,  hanem,  hogy  milyen  formában  tettek  eleget
tájékoztatási  kötelezettségüknek.  Mindenki  minimum  a  www.perkata.hu  oldalon  egy
beszámolót írt, hogy mit végzett el. Egyenként határozatot hozunk arról, hogy a képviselők a
tájékoztatási kötelezettségüknek eleget tettek. Ábc sorrendben haladnánk, megadnám a szót
Áldott Richárd Istvánnak, milyen formában tájékoztatta a lakosságot.

Áldott Richárd István képviselő
Köszönöm.  Elküldtem a www.perkata.hu  oldalra.  Ott  meg tudják nézni  a  tájékoztatót,  de
természetesen az oldalunkon is elérhető lesz majd.

Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm  szépen.  Aki  Áldott  Richárd  István  képviselő  lakosság  felé  való  tájékoztatási
kötelezettségének  teljesítéséről  szóló  beszámolóját  elfogadja,  kérem,  kézfelemelésével
jelezze.

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 7 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

23



15/2020. (I. 23.) határozata
A képviselő lakosság felé való tájékoztatási kötelezettségének teljesítéséről

szóló beszámoló elfogadásáról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Áldott Richárd
István képviselő lakosság felé való tájékoztatási  kötelezettségének teljesítéséről
szóló beszámolóját.
A  Képviselő-testület  megállapítja,  hogy  Áldott  Richárd  István  képviselő  a
tájékoztatási kötelezettségét teljesítette.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.

Somogyi Balázs polgármester
Bogó Anikó.

Bogó Anikó képviselő
Én  is  eleget  tettem  a  tájékoztatási  kötelezettségemnek.  A  www.perkata.hu  weboldalon
olvasható a 2019. évi beszámolóm, ami a képviselői tevékenységemről szól.

Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm  szépen.  Aki  ennek  tudatában  támogatja  Bogó  Anikó  tájékoztatási
kötelezettségének teljesítéséről szóló beszámolóját, kérem, kézfelemelésével jelezze.

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 7 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2020. (I. 23.) határozata

A képviselő lakosság felé való tájékoztatási kötelezettségének teljesítéséről
szóló beszámoló elfogadásáról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  elfogadta  Bogó Anikó
képviselő  lakosság  felé  való  tájékoztatási  kötelezettségének  teljesítéséről  szóló
beszámolóját.
A  Képviselő-testület  megállapítja,  hogy  Bogó  Anikó  képviselő  a  tájékoztatási
kötelezettségét teljesítette.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.

Somogyi Balázs polgármester
Mosonyi-Bógó Nikolett.

Mosonyi-Bógó Nikolett
Köszönöm. A beszámolómat elküldtem a www.perkata.hu oldalra, ott megtekinthető.

Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm szépen. Aki Mosonyi-Bógó Nikolett tájékoztatási kötelezettség teljesítéséről szóló
beszámolóját elfogadja, azt kérem, kézfelemelésével jelezze.
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A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 7 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2020. (I. 23.) határozata

A képviselő lakosság felé való tájékoztatási kötelezettségének teljesítéséről
szóló beszámoló elfogadásáról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Mosonyi-Bógó
Nikolett képviselő lakosság felé való tájékoztatási kötelezettségének teljesítéséről
szóló beszámolóját.
A  Képviselő-testület  megállapítja,  hogy  Mosonyi-Bógó  Nikolett  képviselő  a
tájékoztatási kötelezettségét teljesítette.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.

Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm. Oláh Istvánnak adnám meg a szót.

Oláh István képviselő
Én szintén a www.perkata.hu oldalon tettem eleget a tájékoztatási kötelezettségemnek.

Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm. Aki Oláh István tájékoztatási kötelezettségének teljesítéséről szóló beszámolóját
elfogadja, kérem, kézfelemelésével jelezze.

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 7 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2020. (I. 23.) határozata

A képviselő lakosság felé való tájékoztatási kötelezettségének teljesítéséről
szóló beszámoló elfogadásáról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadta  Oláh  István
képviselő  lakosság  felé  való  tájékoztatási  kötelezettségének  teljesítéséről  szóló
beszámolóját.
A  Képviselő-testület  megállapítja,  hogy  Oláh  István  képviselő  a  tájékoztatási
kötelezettségét teljesítette.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.

Somogyi Balázs polgármester
Sarok Mihály.

Sarok Mihály képviselő
Én is elküldtem a www.perkata.hu oldalra a tájékoztatómat.

Somogyi Balázs polgármester
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Köszönöm  szépen.  Aki  Sarok  Mihály  tájékoztatási  kötelezettségének  teljesítéséről  szóló
beszámolóját elfogadja, kérem, kézfelemelésével jelezze.

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 7 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2020. (I. 23.) határozata

A képviselő lakosság felé való tájékoztatási kötelezettségének teljesítéséről
szóló beszámoló elfogadásáról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Sarok Mihály
képviselő  lakosság  felé  való  tájékoztatási  kötelezettségének  teljesítéséről  szóló
beszámolóját.
A Képviselő-testület  megállapítja,  hogy Sarok Mihály képviselő a tájékoztatási
kötelezettségét teljesítette.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.

Somogyi Balázs polgármester
Vátkainé Boda Ildikónak adnám meg a szót.

Vátkainé Boda Ildikó képviselő
A  www.perkata.hu oldalra  elküldtem  a  beszámolómat,  teljesítettem  tájékoztatási
kötelezettségemet.

Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm.  Aki  Vátkainé  Boda  Ildikó  tájékoztatási  kötelezettségének  teljesítéséről  szóló
beszámolóját elfogadja, kérem, kézfelemelésével jelezze.

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 7 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2020. (I. 23.) határozata

A képviselő lakosság felé való tájékoztatási kötelezettségének teljesítéséről
szóló beszámoló elfogadásáról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Vátkainé Boda
Ildikó képviselő lakosság felé  való tájékoztatási  kötelezettségének teljesítéséről
szóló beszámolóját.
A  Képviselő-testület  megállapítja,  hogy  Vátkainé  Boda  Ildikó  képviselő  a
tájékoztatási kötelezettségét teljesítette.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.

Somogyi Balázs polgármester
Jegyző Úr nekem is kell bejelentenem valamit?

26

http://www.perkata.hu/


Dr. Lakos László jegyző
Nem, képviselőkről volt szó.

Somogyi Balázs polgármester
Rendben, köszönöm.

VII. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Hetedik  napirendi  pont  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  javaslatainak  megtárgyalása.  A
Szervezeti-  és  Működési  Szabályzat  elfogadása  szükséges  a  Képviselő-testület  részéről.
Átadom a szót Mosonyi-Bógó Nikolettnek, a Pénzügyi Bizottság elnökének.

Mosonyi-Bógó Nikolett képviselő
Köszönöm szépen. A Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra a rendelet-tervezetet.

Dr. Lakos László jegyző
A Fejér Megyei Kormányhivatal álláspontja szerint azért nem volt a Szervezeti- és Működési
Szabályzat szabályosan elfogadva, mert előtte azt nem tárgyalta meg a Pénzügyi Bizottság,
akinek a  feladatkörébe  tartozik  a  rendeletek  előzetes  véleményezése.  Azért  nem tárgyalta
meg,  mert  akkor  még  nem  volt  Pénzügyi  Bizottság.  Mivel  most  már  van  szabályosan
megválasztott Pénzügyi Bizottság, újra el kell fogadni a szervezeti- és működési szabályzatot,
így lesz jogszerű. 

Somogyi Balázs polgármester
Kérem  a  Képviselő-testület  tagjainak  a  hozzászólásait.  Amennyiben  nincs,  javaslom
elfogadásra  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Szervezeti-  és
Működési Szabályzatáról szóló rendeletet. Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntés
meghozatalához minősített többség szükséges. Aki támogatja a rendelet elfogadását, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 7 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
rendeletet alkotja:

1/2020. (I. 23.) önkormányzati rendelet
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadta  Perkáta
Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Szervezeti-  és  Működési
Szabályzatáról szóló rendeletet. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Somogyi Balázs polgármester
A Képviselő-testület megalkotta az új Szervezeti- és Működési Szabályzatát.  A Képviselő-
testület ülésén öt perc szünetet rendelek el. 

A Képviselő-testület 17:56 perckor öt perc szünetet tart.

A Képviselő-testület 18:01 perckor folytatja az ülést.

Somogyi Balázs polgármester
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, mind a hét képviselő jelen van.
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Szervezeti-  és  Működési
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Szabályzata 2020. január 23-án 17:57 perckor került kihirdetésre, a rendelet 2020. január 23-
án 18:00 órakor lépett hatályba. A Fejér Megyei Kormányhivatal javaslataival kapcsolatban
fog döntéshozatal megtörténni. Megadom a szót Jegyző Úrnak.

Dr. Lakos László jegyző
A Fejér Megyei Kormányhivatal Törvényességi Főosztálya mind az alakuló üléssel, mind az
azt  követő  üléssel  kapcsolatban  javaslatokat  tett  különböző  problémák  miatt,  amiket  ők
jogszerűtlennek  ítéltek  meg.  Ugyanezeket  a  javaslatokat  egyébként  megküldték  szinte
valamennyi  önkormányzatnak  a  megyében.  Általában  sokkal  többet,  mint  nekünk.  Olyan
részletességgel,  alapossággal  vizsgálták  most  meg  a  jegyzőkönyveket,  az  üléseken  hozott
döntéseket, amelyre eddig nem volt példa. Ezeknek a vizsgálatoknak a során fény derült olyan
vélt  szabálytalanságokra,  amik eddig általánosan elfogadott  gyakorlat  szerint  történtek,  de
mégsem  feleltek  meg  teljes  egészében,  szó  szerint  a  törvény  betűjének.  Ezekre  tettek
javaslatokat,  némelyiket  jogosan,  némelyiket  álláspontom  szerint  nem  jogosan.  Ezeket
egyesével fogom ismertetni. 
2019. október 29-én volt a Képviselő-testület alakuló ülése. Az üléssel kapcsolatban az első
észrevétele, javaslata a Fejér Megyei Kormányhivatal Törvényességi Főosztályának, hogy a
Képviselő-testület  azért  követett  el  jogszabálysértést,  mert  a  szervezeti-  és  működési
szabályzatáról szóló rendelet előírásával ellentétben más helyszínt jelölt meg a meghívóban és
az  alakuló  ülésről  készült  jegyzőkönyvben  az  ülés  helyszíneként.  A  régi  szmszben  az
Önkormányzat hivatalának épülete és a Győry-kastély Szalonterme van megjelölve az ülés
helyszíneként és a szomszédos Díszteremben volt az ülés abból az okból kifolyólag, hogy túl
sokan  voltak  ahhoz  az  érdeklődők,  hogy  a  Szalonteremben  elférjünk.  Ezt  az  észrevételt
tudomásul  lehet  venni a Kormányhivatalnak,  viszont  különösebben reparálni  ezt  már nem
lehet. Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a jelzést és a jövőben a Szervezeti-
és Működési Szabályzatban foglalt  helyszíneken tartsa kizárólag a testületi  üléseket.  Ezzel
kapcsolatban van egy előterjesztés a Képviselő-testület előtt. 

Somogyi Balázs polgármester
Az  első  határozati  javaslatról  döntene  a  Képviselő-testület.  Van-e  ezzel  kapcsolatban
hozzászólás,  kérdés  a  Képviselő-testület  tagjai  részéről?  Amennyiben  nincs,  aki  az  első
határozati javaslat elfogadását támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

 A jelen lévő 7 képviselő-testületi  tag 7 igen szavazattal,  0 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2020. (I. 23.) határozata

A Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatának megtárgyalásáról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  -  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal által Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. október 29. napján megtartott nyilvános, alakuló ülésére tett – a FE/02/23-
1/2020. ügyszámú javaslat I. pontját megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza.

A  javaslat  I.  pontjában  foglaltak  szerint  a  képviselő-testület  jogszabálysértést
követett  el,  mikor  „a  képviselő-testület  és  szervei  szervezeti  és  működési
szabályzatáról”  szóló  10/2016.  (IV.  14.)  önkormányzati  rendeletet  9.  §  (3)
bekezdésével ellentétesen más helyszínt jelölt meg a meghívóban és az alakuló
ülésről készült jegyzőkönyvben az ülés helyszíneként.
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A Képviselő-testület tudomásul veszi a javaslatot, és a továbbiakban a képviselő-
testületi  üléseket  kizárólag  a  Szervezeti-  és  Működési  Szabályzatban
meghatározott helyszínen fogja megtartani. 
A Képviselő-testület  részéről a Kormányhivatal  javaslatának ezen pontja egyéb
intézkedést nem igényel.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.

Somogyi Balázs polgármester
A második pont következik.

Dr. Lakos László jegyző
A második észrevételük az volt, hogy a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét egyetlen döntéssel
fogadta  el  a  Képviselő-testület,  nem  külön-külön  döntött  a  jegyzőkönyv-hitelesítők
személyéről. A jogszabály betűje szerint a személyi döntéseket mindig önálló határozattal kell
elfogadni. Eddig az országosan elfogadott általános gyakorlat az volt, hogy a jegyzőkönyv-
hitelesítők személyére, ha ketten vannak is és egyhangú döntés születik, akkor az a Képviselő-
testületnek a véleményét tükrözi. Mivel nincs ellenszavazat, értelemszerű, hogy mindkettőt
mindenki támogatta. Akkor szoktak két határozattal dönteni, ha esetleg nemleges szavazat is
volt.  Mostantól  kezdve  ezeket  a  döntéseket  külön  határozatba  foglalva  kell  elfogadnia  a
Képviselő-testületnek. Megjegyzésként beírtuk a határozati javaslatba, hogy időközben ezt a
gyakorlatot  magunkévá  tettük.  Hallottuk  más  településektől,  akik  korábban  megkapták  a
törvényességi javaslatot, hogy egy ilyen új eljárási rendet kíván meg a Kormányhivatal. Azóta
ezt a gyakorlatot követjük.

Somogyi Balázs polgármester
Látható  volt  az  ülés  elején,  hogy  a  Képviselő-testület  külön  határozattal  döntött  a
jegyzőkönyv-hitelesítők személyéről. Kérem a Képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Amennyiben  nincs,  aki  a  második  határozati  javaslat  elfogadását  támogatja,  kérem,
kézfelemeléssel jelezze.

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 7 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2020. (I. 23.) határozata

A Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatának megtárgyalásáról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  -  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal által Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. október 29. napján megtartott nyilvános, alakuló ülésére tett – a FE/02/23-
1/2020.  ügyszámú  javaslat  II.  pont  1.  alpontját  megtárgyalta  és  az  alábbi
határozatot hozza.

A  javaslat  II.  pont  1.  alpontjában  foglaltak  szerint  jogszabálysértő  az  a
döntéshozatali  gyakorlat,  melynek  révén  egy  döntéssel  több  jegyzőkönyv-
hitelesítőt választ a Képviselő-testület. 
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A  Képviselő-testület  tudomásul  veszi  a  javaslatot,  és  a  továbbiakban  a
jegyzőkönyv-hitelesítők személyéről személyenként hoz döntést.
A  Képviselő-testület  a  2019.  december  12-i  képviselő-testületi  ülésén  már
személyenként külön döntött a jegyzőkönyv-hitelesítőkről.
A Képviselő-testület  részéről a Kormányhivatal  javaslatának ezen pontja egyéb
intézkedést nem igényel.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.

Somogyi Balázs polgármester
A harmadik határozati javaslat következik. Jegyző Úr.

Dr. Lakos László jegyző
Azt  kifogásolta  a  Kormányhivatal,  hogy  a  szervezeti-  és  működési  szabályzatról  szóló
rendelet  elfogadása  során  nem  vettük  figyelembe  azt,  hogy  nem  teszi  lehetővé,  hogy
tartózkodással szavazzon a képviselő.  Mötv-ben bár nincs meghatározva az, hogy igennel,
nemmel lehet szavazni, de levezethető abból, hogy a döntés elfogadásához az igen szavazatok
többsége szükséges. Ebből az következik, hogy van nem szavazat is, viszont nem következik
az, hogy tartózkodás is van. Elfogadott gyakorlat volt évtizedek óta, hogy tartózkodás, mint
ilyen  szerepelt  a  jegyzőkönyvünkben.  Azonban  tartózkodással  –  évekre  visszamenőleg
megnéztük – soha senki nem szavazott. Polgármester Úrral azt a javaslatot tennénk, hogy nem
kellene módosítani emiatt az szmszt, továbbra sem kell a tartózkodást szabályozni. Viszont
azt  tudni  kell,  hogy  az  mötv  alapján  csak  igennek  vagy  nemmel  lehet  szavazni.  A
jegyzőkönyvből  a  „tartózkodó  0”  részt  töröljük  és  a  jegyzőkönyvben a  jövőben nem fog
szerepelni.

Somogyi Balázs polgármester
Van-e  ezzel  kapcsolatban  hozzászólás,  vélemény?  Amennyiben  nincs,  aki  a  harmadik
határozati javaslat elfogadását támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 7 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2020. (I. 23.) határozata

A Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatának megtárgyalásáról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  -  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal által Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. október 29. napján megtartott nyilvános, alakuló ülésére tett – a FE/02/23-
1/2020.  ügyszámú  javaslat  II.  pont  2.  alpontját  megtárgyalta  és  az  alábbi
határozatot hozza.

A  javaslat  II.  pont  2.  alpontjában  foglaltak  szerint  a  Képviselő-testületnek
lehetősége  van  arra,  hogy  az  „igen”  és  „nem”  döntési  formák  mellett
intézményesítse  a „tartózkodás” lehetőségét  is.  „A képviselő-testület  és szervei
szervezeti  és működési szabályzatáról” szóló 10/2016. (IV. 14.) önkormányzati
rendelet nem teszi lehetővé a „tartózkodás” szavazati forma alkalmazását, ezért
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azt a 139/2019. (X. 29.) határozattól a 153/2019. (X. 29.) határozat meghozataláig
nem lehetett volna alkalmazni, így azok törvénysértőek.

A  Képviselő-testület  tudomásul  veszi  a  javaslatot,  és  a  továbbiakban  a
jegyzőkönyvekben nem szerepel a „tartózkodás” szavazati forma. A Képviselő-
testület  a  szervezeti-  és  működési  szabályzatban  nem  kívánja  szabályozni  a
„tartózkodás” szavazati forma alkalmazását. A 139/2019. (X. 29.) határozattól a
153/2019. (X. 29.) határozatig a döntéshozatal során nem volt tartózkodás.
A Képviselő-testület  részéről a Kormányhivatal  javaslatának ezen pontja egyéb
intézkedést nem igényel.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.

Somogyi Balázs polgármester
A negyedik határozati javaslat következik.

Dr. Lakos László jegyző
A  következő  hasonló  ahhoz  a  javaslathoz,  amit  a  jegyzőkönyv-hitelesítők  személyével
kapcsolatban  tettek.  A szavazatszámláló  bizottság  megválasztása  során első  alkalommal  a
Képviselő-testület  egy  határozattal  választotta  meg  a  bizottság  elnökét  és  tagjait.  Itt  is
személyenként egyesével kellett volna meghozni a döntést. Ezt a javaslatot úgy gondolom,
hogy tudomásul kell venni, hiszen ez azért  komolyabb döntés annál, mint a jegyzőkönyv-
hitelesítőkkel kapcsolatos döntés. A Képviselő-testület a későbbiek folyamán már a Pénzügyi
Bizottság megválasztása során is  személyenként  döntött.  Ezt az észrevételét  is figyelembe
vettük  a  Kormányhivatalnak  még  a  javaslat  megérkezése  előtt.  Lényegében  a  határozati
javaslat arról szól, hogy a jövőben megfelelően fogja a személyi jellegű döntéseket meghozni
a  Képviselő-testület  akár  egy  szavazatszámláló  bizottság,  akár  a  Pénzügyi  Bizottság
megválasztása  során.  A  szavazatszámláló  bizottság,  amely  az  alpolgármesterek
megválasztására  állt  fel,  az  nem  ennek  az  előírásnak  megfelelően  történt,  ezért  a
szavazatszámláló  bizottságot  újra  kell  választani,  illetve  meg  kell  ismételni  az
alpolgármesterek megválasztásával kapcsolatos titkos szavazást. Ezt így fogjuk korrigálni.

Somogyi Balázs polgármester
Van-e ezzel kapcsolatban hozzászólás, javaslat? Amennyiben nincs, aki a negyedik határozati
javaslat elfogadását támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 7 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2020. (I. 23.) határozata

A Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatának megtárgyalásáról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  -  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal által Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. október 29. napján megtartott nyilvános, alakuló ülésére tett – a FE/02/23-
1/2020. ügyszámú javaslat III. pontját megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza.
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A javaslat III. pontjában foglaltak szerint jogszabálysértést követett el a képviselő-
testület, mikor egy határozattal választotta meg a bizottság elnökét és tagjait.

A  Képviselő-testület  tudomásul  vette  a  javaslatot,  és  a  továbbiakban
személyenként hoz döntést a szavazatszámláló bizottság elnökének és tagjainak
személyéről. 
A  Képviselő-testület  a  szavazatszámláló  bizottság  elnökének  és  tagjainak
megválasztásáról szóló 146/2019. (X. 29.) határozatot hatályon kívül helyezi.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.

Somogyi Balázs polgármester
Az ötödik határozati javaslat következik, amely a harmadik oldalon szerepel.

Dr. Lakos László jegyző
A javaslat IV. pontja azt kifogásolja, hogy a polgármester 2019. évi szabadsága mértékének
megállapításával  kapcsolatos  döntéshozatal  során  Polgármester  Úr  nem  jelentette  be
személyes érintettségét. Ő is szavazott amikor erről döntött a Képviselő-testület. Ezt úgy lehet
reparálni, hogy ezt a határozatot újra tárgyalja a Képviselő-testület, a régi határozatot hatályon
kívül helyezi, és újra dönt a polgármester 2019. évi szabadságával kapcsolatban.

Somogyi Balázs polgármester
Van-e  esetleg  hozzászólás,  javaslat?  Amennyiben  nincs,  aki  az  ötödik  határozati  javaslat
elfogadását támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 7 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2020. (I. 23.) határozata

A Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatának megtárgyalásáról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  -  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal által Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. október 29. napján megtartott nyilvános, alakuló ülésére tett – a FE/02/23-
1/2020.  ügyszámú  javaslat  IV.  pontját  megtárgyalta  és  az  alábbi  határozatot
hozza.

A javaslat  IV. pontjában foglaltak szerint  a 145/2019. (X. 29.)  határozatával  a
Képviselő-testület  megállapította  a  polgármester  2019.  évi  szabadságának
mértékét.  A  döntéshozatalt  megelőzően  Polgármester  Úr  nem  jelentette  be
személyes  érintettségét,  a  Képviselő-testület  nem  döntött  arról,  hogy  a
döntéshozatalból kizárja-e a polgármestert vagy sem.

A  Képviselő-testület  tudomásul  veszi  a  javaslatot,  és  a  Kormányhivatal
javaslatának  megfelelően  jár  el  a  polgármester  2019.  évi  ki  nem  vett
szabadságával  kapcsolatos  döntéshozatal  során.  A  Képviselő-testület  hatályon
kívül helyezi a 145/2019. (X. 29.) határozatot.
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Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.

Somogyi Balázs polgármester
A hatodik határozati javaslat következik.

Dr. Lakos László jegyző
A javaslat  V. pont 1. alpontjában foglaltak szerint az alakuló ülés időpontjában a hatályos
szmsz egy alpolgármestert tartalmazott. A rendelet módosítására a későbbiekben került sor.
Nem szabályosan lett elfogadva a rendelet azért, mert a Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta,
ezért  nem  választhatott  volna  a  Képviselő-testület  két  alpolgármestert,  csak  miután  a
rendeletet  elfogadta.  A rendeletet a szünet előtt a Képviselő-testület elfogadta, kihirdetésre
került, 18:00 órakor lépett hatályba, szabályosan lett kihirdetve, elfogadva. Így most sort lehet
keríteni  arra,  hogy  a  két  alpolgármestert  a  szabályosan  megválasztott  szavazatszámláló
bizottság segítségével, titkos szavazással megválasza a Képviselő-testület. 

Somogyi Balázs polgármester
Van-e esetleg  hozzászólás,  javaslat?  Amennyiben nincs,  aki  az hatodik határozati  javaslat
elfogadását támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 7 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2020. (I. 23.) határozata

A Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatának megtárgyalásáról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  -  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal által Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. október 29. napján megtartott nyilvános, alakuló ülésére tett – a FE/02/23-
1/2020.  ügyszámú  javaslat  V.  pont  1.  alpontját  megtárgyalta  és  az  alábbi
határozatot hozza.

A javaslat V. pont 1. alpontjában foglaltak szerint az alakuló ülés időpontjában
hatályos, „a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról”
szóló  10/2016.  (IV.  14.)  önkormányzati  rendelet  30.  §  (4)  bekezdésével
ellentétesen  2  alpolgármestert  választott  meg  a  Képviselő-testület,  mely
jogszabálysértő.

A  Képviselő-testület  tudomásul  veszi  a  javaslatot,  és  a  Perkáta  Nagyközség
Önkormányzata  Képviselő-testületének  Szervezeti-  és  Működési  Szabályzatáról
szóló önkormányzati rendelet-tervezet elfogadását, kihirdetését, hatályba lépését
követően a rendeletben meghatározott számban választ alpolgármestert.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.

Somogyi Balázs polgármester
A hetedik határozati javaslat következik.
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Dr. Lakos László jegyző
Az eddigiektől  eltérően  két  pontban  kifogásoltak  egy  döntést,  ezért  ezt  egy  határozatban
egyszerűbb lesz tárgyalni és elfogadni. A javaslat szerint a titkos alpolgármester választást
lebonyolító szünet után az ülés vezető, jelen esetben a polgármester, nem állapította meg újra,
hogy  a  Képviselő-testület  határozatképes.  Ezt  elmulasztotta.  Az  alpolgármesterek
megválasztásáról  hozott  határozat  előtt,  miután  a  szavazatszámláló  bizottság  elnöke,
Mosonyi-  Bógó  Nikolett  képviselő  asszony  tájékoztatta  a  Képviselő-testületet  a  szavazás
eredményéről,  a  polgármester  nem ismételte  meg a  szavazás  eredményét,  ezért  úgy tűnik
mintha  a  szavazatszámláló  bizottság  elnöke állapította  volna meg a szavazás  eredményét,
holott ő erről csak jelentést kell tegyen a Képviselő-testületnek és a Polgármester Úrnak kell
megállapítania  a  szavazás  eredményét.  Az  a  mondat  kimaradt,  hogy  Polgármester  Úr
megállapítja  a jelentés alapján a titkos szavazás eredményét.  Ez is az oka, hogy meg kell
ismételni a titkos szavazást.

Somogyi Balázs polgármester
Van-e  esetleg  hozzászólás,  javaslat?  Amennyiben  nincs,  aki  a  hetedik  határozati  javaslat
elfogadását támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 7 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2020. (I. 23.) határozata

A Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatának megtárgyalásáról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  -  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal által Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. október 29. napján megtartott nyilvános, alakuló ülésére tett – a FE/02/23-
1/2020. ügyszámú javaslat  V. pont 2. és 3. alpontját  megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozza.

A  javaslat  V.  pont  2.  alpontjában  foglaltak  szerint  a  titkos  alpolgármester
választást lebonyolító szünet után az ülésvezető, jelen esetben a polgármester nem
állapította meg újra, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mely törvénysértő.

A javaslat V. pont 3. alpontjában foglaltak szerint a 147/2019. (X. 29.) határozat
és a 148/2019. (X. 29.) határozat elfogadásakor nem az ülés vezetésére jogosult és
köteles  polgármester,  hanem  Mosonyi-Bógó  Nikolett  képviselő  vezette  a
Képviselő-testület  ülését,  ezért  az  nem  felel  meg  a  „Magyarország  helyi
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (2) bekezdésében
foglaltaknak.  Mosonyi-Bógó  Nikolett  gyakorolta  a  Polgármester  helyett  az
ülésvezetői  jogokat  és  kötelezettségeket,  és  ő  mondta  ki  a  titkos  szavazás
lebonyolítása után az alpolgármesterek megválasztásáról szóló döntéseket.

A Képviselő-testület  tudomásul veszi a Kormányhivatal  javaslatát  és felhívja a
polgármester figyelmét, hogy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon
járjon el az SZMSZ-ben meghatározott  számú alpolgármester  megválasztásával
kapcsolatos döntéshozatal során. 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
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Határidő: 2020. január 23.

Somogyi Balázs polgármester
Ezek a döntések a 2019. október 29-i alakuló ülésre vonatkoztak. Most a 2019. november 7-i 
üléssel kapcsolatos javaslatok megtárgyalása következik.

Dr. Lakos László jegyző
Az első javaslat hasonló a 2019. október 29-i ülésre vonatkozó javaslat első határozatával,
ami szintén a jegyzőkönyv-hitelesítők egy szavazással történő megválasztását kifogásolta. 

Somogyi Balázs polgármester
Van-e  esetleg  hozzászólás,  javaslat?  Amennyiben  nincs,  aki  az  első  határozati  javaslat
elfogadását támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 7 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2020. (I. 23.) határozata

A Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatának megtárgyalásáról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  -  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal által Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. november 7. napján megtartott nyilvános ülésére tett – a FE/02/22-1/2020.
ügyszámú javaslat I. pont 1. alpontját megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza.

A  javaslat  I.  pont  1.  alpontjában  foglaltak  szerint  jogszabálysértő  az  a
döntéshozatali  gyakorlat,  melynek  révén  egy  döntéssel  több  jegyzőkönyv-
hitelesítőt választ a Képviselő-testület. 

A  Képviselő-testület  tudomásul  veszi  a  javaslatot,  és  a  továbbiakban  a
jegyzőkönyv-hitelesítők személyéről személyenként hoz döntést.
A  Képviselő-testület  a  2019.  december  12-i  képviselő-testületi  ülésén  már
személyenként külön döntött a jegyzőkönyv-hitelesítőkről.
A Képviselő-testület  részéről a Kormányhivatal  javaslatának ezen pontja egyéb
intézkedést nem igényel.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.

Somogyi Balázs polgármester
A második határozati javaslat következik.

Dr. Lakos László jegyző
A második határozati javaslat szintén ismétli az előzőekben már tárgyalt, igen és nem döntési 
formák mellett a tartózkodásnak a törlését a jegyzőkönyvből, határozatokból.

Somogyi Balázs polgármester
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Van-e kérdés, észrevétel?  Amennyiben nincs, aki a második határozati javaslat elfogadását
támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 7 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2020. (I. 23.) határozata

A Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatának megtárgyalásáról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  -  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal által Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. november 7. napján megtartott nyilvános ülésére tett – a FE/02/22-1/2020.
ügyszámú javaslat I. pont 2. alpontját megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza.

A  javaslat  I.  pont  2.  alpontjában  foglaltak  szerint  a  Képviselő-testületnek
lehetősége  van  arra,  hogy  az  „igen”  és  „nem”  döntési  formák  mellett
intézményesítse  a „tartózkodás” lehetőségét  is.  „A képviselő-testület  és szervei
szervezeti  és működési szabályzatáról” szóló 10/2016. (IV. 14.) önkormányzati
rendelet nem teszi lehetővé a „tartózkodás” szavazati forma alkalmazását, ezért
azt a 155/2019. (XI. 7.) határozattól a 171/2019. (XI. 7.) határozata meghozataláig
nem lehetett volna alkalmazni, így azok törvénysértőek.

A  Képviselő-testület  tudomásul  veszi  a  javaslatot,  és  a  Képviselő-testület  a
sSzervezeti- és Működési Szabályzatban nem kívánja szabályozni a „tartózkodás”
szavazati forma alkalmazását. A továbbiakban a jegyzőkönyvekben nem szerepel
a „tartózkodás” szavazati  forma. A 155/2019. (XI. 7.) határozattól  a 171/2019.
(XI. 7.) határozatig a döntéshozatal során nem volt tartózkodás.
A Képviselő-testület  részéről a Kormányhivatal  javaslatának ezen pontja egyéb
intézkedést nem igényel.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.

Somogyi Balázs polgármester
A második oldalon járunk, a harmadik határozati javaslat következik.

Dr. Lakos László jegyző
A  javaslat  szerint  a  Képviselő-testület  a  szervezeti-  és  működési  szabályzatáról  szóló
rendeletének függelékeit előbb fogadta el, mint a rendeletet. Ez fordítva lenne törvényes. Ezt
úgy tudjuk korrigálni,  hogy már  a  Képviselő-testület  elfogadta  a  szervezeti-  és  működési
szabályzatot, és ha a javaslatokon végig érünk, akkor a Képviselő-testület újból elfogadja a
függelékeket. 

Somogyi Balázs polgármester
Van-e hozzászólás, kérdés? Amennyiben nincs, aki a harmadik határozati javaslat elfogadását
támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 7 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:
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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2020. (I. 23.) határozata

A Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatának megtárgyalásáról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  -  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal által Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. november 7. napján megtartott nyilvános ülésére tett – a FE/02/22-1/2020.
ügyszámú  javaslat  II.  pont  1.  alpontját  megtárgyalta  és  az  alábbi  határozatot
hozza.

A javaslat II. pont 1. alpontjában foglaltak szerint a Képviselő-testület „Perkáta
Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Szervezeti-  és  Működési
Szabályzatáról” szóló önkormányzati rendelet függelékeinek elfogadásáról szóló
158/2019.  (XI.  7.),  159/2019.  (XI.  7.),  160/2019.  (XI.  7.)  161/2019.  (XI.  7.)
határozatok  meghozatalát  követően  alkotta  meg  „Perkáta  Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról”
szóló 8/2019. (XI. 8.) önkormányzati rendeletét. 

Törvényes megoldás, hogy az új szervezeti és működési szabályzatát elfogadja a
Képviselő-testület, majd azt követően a függelékeket.

A  Képviselő-testület  tudomásul  veszi  a  javaslatot,  és  a  Kormányhivatal
javaslatának megfelelően jár el a Szervezeti- és Működési Szabályzat, valamint
annak függelékei elfogadásával kapcsolatos döntéshozatal során. 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.

Somogyi Balázs polgármester
A harmadik oldalon járunk, a negyedik határozati javaslat következik.

Dr. Lakos László jegyző
A Szervezeti-  és Működési Szabályzat  második függeléke a Képviselő-testület  bizottságait
tartalmazza. Egyetlen bizottság van, a Pénzügyi Bizottság. A függelék nem csak a Pénzügyi
Bizottságot,  mint  bizottságot  tartalmazza,  tehát  hogy  ilyen  létezik,  vagy  ezt  hozza  létre,
hanem tartalmazza a tagok névsorát is. Amikor a Képviselő-testület elfogadta a Szervezeti- és
Működési Szabályzatot,  akkor még nem voltak tagok, tehát a tagok nevének helye üresen
maradt. Ez is jogszabálysértő, ezért ezt a függeléket az előző pont alapján is, és ez alapján a
pont  alapján  is  újra  el  kell  fogadni  azokkal  a  nevekkel,  akiket  már  a  Képviselő-testület
szabályosan megválasztott. Tehát a Pénzügyi Bizottság tagjairól újra nem kell szavazni, csak
a függelékbe be kell írni az üresen hagyott helyekre a neveket. Egyébként ez megtörtént egy
következő függelékmódosítás  során.  De mivel  azt  is  hatályon kívül  kell  helyezni,  ezért  a
függeléket újra el kell fogadni. 

Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm. Van-e hozzászólás, kérdés? Amennyiben nincs, aki a negyedik határozati javaslat
elfogadását támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 7 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2020. (I. 23.) határozata

A Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatának megtárgyalásáról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  -  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal által Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. november 7. napján megtartott nyilvános ülésére tett – a FE/02/22-1/2020.
ügyszámú  javaslat  II.  pont  2.  alpontját  megtárgyalta  és  az  alábbi  határozatot
hozza.

A  javaslat  II.  pont  2.  alpontjában  foglaltak  szerint  „Perkáta  Nagyközség
Önkormányzata  Képviselő-testületének  Szervezeti-  és  Működési  Szabályzatáról
szóló  önkormányzati  rendeletet  2.  számú  függelékének  elfogadásáról”  szóló
159/2019. (XI. 7.) határozatát  a képviselő-testület „üresen”, nevek nélkül hozta
meg, mely törvénysértő.

A  Képviselő-testület  tudomásul  veszi  a  javaslatot,  és  a  Kormányhivatal
javaslatának megfelelően jár el a Szervezeti-  és Működési Szabályzat 2. számú
függelékének elfogadásával kapcsolatos döntéshozatal során. 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.

Somogyi Balázs polgármester
A harmadik oldalon, az ötödik határozati javaslat következik.

Dr. Lakos László jegyző
Erről is volt  már szó. A Pénzügyi Bizottság nem véleményezte a szervezeti-  és működési
szabályzatot.  Erről  döntött  az  előbb  a  Képviselő-testület,  már  elfogadta  ezt  a  határozati
javaslatot és meg is alkotta a szervezeti- és működési szabályzatot. Ezzel kapcsolatban most
már nem kell érdemi döntést hozni. Ez történt meg a szünet előtt.

Somogyi Balázs polgármester
Van-e hozzászólás, kérdés?  Amennyiben nincs, aki az ötödik határozati javaslat elfogadását
támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 7 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2020. (I. 23) határozata

A Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatának megtárgyalásáról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  -  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal által Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. november 7. napján megtartott nyilvános ülésére tett – a FE/02/22-1/2020.
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ügyszámú  javaslat  III.  pont  1.  alpontját  megtárgyalta  és  az  alábbi  határozatot
hozza.

A javaslat  III.  pont  1.  alpontjában  foglaltak  szerint  a  Pénzügyi  Bizottság  nem
véleményezte  „Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testületének
Szervezeti-  és  Működési  Szabályzatáról”  szóló 8/2019.  (XI.  8.)  önkormányzati
rendelet-tervezetet,  mert  a  rendelet  megalkotásakor  a  Pénzügyi  Bizottság
létrehozásáról a Képviselő-testület még nem döntött. A rendelet megalkotására „a
képviselő-testület  és  szervei  szervezeti  és  működési  szabályzatáról”  szóló
10/2016. (IV. 14.)  önkormányzati  rendeletben meghatározott  eljárási  szabályok
betartása nélkül került sor, ezért az törvénysértő.

A  Képviselő-testület  tudomásul  veszi  a  javaslatot,  és  a  Kormányhivatal
javaslatának  megfelelően  jár  el  az  új  Szervezeti-  és  Működési  Szabályzat
elfogadásával kapcsolatos döntéshozatali eljárás során.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.

Somogyi Balázs polgármester
A hatodik határozati javaslat következik. 

Dr. Lakos László jegyző
A következő a III. pont 2. alpont. A Szervezeti- és Működési Szabályzat nem teszi lehetővé a
tartózkodási szavazatforma alkalmazását, ezért a rendelet megalkotásakor nem lehetett volna
ezt alkalmazni. Nemcsak a határozatok meghozatala során, hanem a rendeletek meghozatala
során  sem.  Az  előbb,  amit  tárgyalt  a  Képviselő-testület  és  elfogadott,  ott  a  határozatok
elfogadása  esetében  kifogásolta  a  tartózkodást  a  Kormányhivatal,  itt  a  Szervezeti-  és
Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelettel kapcsolatos döntésnél kifogásolja,
hogy  a  jegyzőkönyvbe  bekerült,  ugyan  nem  tartózkodott  senki,  de  benne  volt,  hogy  a
tartózkodás  0,  ez jogszabálysértő.  A korrekció úgy történt  meg,  hogy a mostani  rendelet-
tervezetről szóló döntésben már nincs tartózkodás.  

Somogyi Balázs polgármester
Van-e hozzászólás, kérdés?  Amennyiben nincs, aki a hatodik határozati javaslat elfogadását
támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 7 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2020. (I. 23.) határozata

A Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatának megtárgyalásáról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  -  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal által Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. november 7. napján megtartott nyilvános ülésére tett – a FE/02/22-1/2020.
ügyszámú  javaslat  III.  pont  2.  alpontját  megtárgyalta  és  az  alábbi  határozatot
hozza.
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A javaslat III. pont 2. alpontjában foglaltak szerint „a képviselő-testület és szervei
szervezeti  és működési szabályzatáról” szóló 10/2016. (IV. 14.) önkormányzati
rendelet nem teszi lehetővé a „tartózkodás” szavazati forma alkalmazását, ezért
„Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Szervezeti-  és
Működési  Szabályzatáról”  szóló  8/2019.  (XI.  8.)  önkormányzati  rendelet
megalkotásakor nem lehetett volna alkalmazni, így az törvénysértő.

A  Képviselő-testület  tudomásul  veszi  a  javaslatot,  és  a  Képviselő-testület  a
Szervezeti- és Működési Szabályzatban nem kívánja szabályozni a „tartózkodás”
szavazati forma alkalmazását. A továbbiakban a jegyzőkönyvekben nem szerepel
a  „tartózkodás”  szavazati  forma.  „Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata
Képviselő-testületének  Szervezeti-  és  Működési  Szabályzatáról”  szóló
önkormányzati rendelet megalkotása során nem volt tartózkodás.
A Képviselő-testület  részéről a Kormányhivatal  javaslatának ezen pontja egyéb
intézkedést nem igényel.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.

Somogyi Balázs polgármester
A hetedik határozati javaslat következik.

Dr. Lakos László jegyző
A  javaslat  IV.  pont  1.  alpontja  szerint  a  bizottság  elnöke  és  tagja  nem  lehet  sem  a
polgármester,  sem az alpolgármester.  Az első alkalommal,  amikor a  Pénzügyi Bizottságot
megválasztotta  a  Képviselő-testület,  akkor  Sarok  Mihály  alpolgármester  urat  is
megválasztották  a  Pénzügyi  Bizottság  tagjának.  Megjegyzem,  akkor  még  nem  voltak
szabályosan  megválasztva  az  alpolgármesterek,  tehát  meg  lehetett  választani  szerintem  a
bizottság tagjának, de ezt is kifogásolták. A hét tagú Pénzügyi Bizottság megválasztása során
már alpolgármester úr nem szerepelt a névsorban, tehát külön intézkedést,  külön Pénzügyi
Bizottság választást  a  javaslat  nem igényel.  Tudomásul  vesszük, hogy az,  amit  egyébként
hatályon  kívül  helyezett  a  Képviselő-testület  határozatot,  abban  nem  szabályosan  lett
megválasztva alpolgármester úr bizottsági tagnak.

Somogyi Balázs polgármester
Van-e hozzászólás, kérdés?  Amennyiben nincs, aki a hetedik határozati javaslat elfogadását
támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 7 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2020. (I. 23.) határozata

A Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatának megtárgyalásáról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  -  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal által Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. november 7. napján megtartott nyilvános ülésére tett – a FE/02/22-1/2020.
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ügyszámú  javaslat  IV.  pont  1.  alpontját  megtárgyalta  és  az  alábbi  határozatot
hozza.

A  javaslat  IV.  pont  1.  alpontjáéban  foglaltak  szerint  „Magyarország  helyi
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 58. § (1) bekezdése, 79.
§ (2) bekezdése alapján a bizottság elnöke és tagja nem lehet sem a polgármester,
sem az alpolgármester. Ebből kifolyólag a Képviselő-testület 165/2019. (XI. 7.)
határozata  törvénysértő,  mert  Sarok  Mihály  alpolgármestert  megválasztotta  a
Pénzügyi Bizottság tagjának.

A  Képviselő-testület  a  2019.  november  21-i  ülésén  a  180/2019.  (XI.  21.)
határozatával  visszavonta  a  165/2019.  (XI.  7.)  határozatát,  amelyben  Sarok
Mihály alpolgármestert megválasztotta a Pénzügyi Bizottság tagjának.
A  Képviselő-testület  álláspontja  szerint  a  Kormányhivatal  javaslatának  ezen
pontja a képviselő-testület részéről intézkedést nem igényel.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.

Somogyi Balázs polgármester
Az ötödik oldalon, a nyolcadik határozati javaslat következik.

Dr. Lakos László jegyző
A javaslat arról szól, hogy törvénysértést követ el a Képviselő-testület, ha nem a polgármester
javaslatára  választja  meg  a  bizottsági  tagokat.  Megnéztem  a  jegyzőkönyveket  és  minden
bizottsági  tagot  a  polgármester  javaslatára  fogadott  el  a  Képviselő-testület.  Minden
döntéshozatal előtt mindig elmondta Polgármester Úr, hogy ő javasolja az adott személyt a
Pénzügyi Bizottság tagjának. A zavart az okozta,  hogy a napirend tárgyalása során Áldott
képviselő úr személyi javaslattal élt, amit aztán a Polgármester Úr egy következő alkalommal
elfogadott  és  azt  tette  fel  szavazásra.  Ebből  arra  a  következtetésre  jutott  a  Törvényességi
Főosztály, hogy nem Polgármester Úr, hanem Áldott képviselő úr javasolta ezeket a tagokat.
Én végignéztem a jegyzőkönyveket és Polgármester Úr minden egyes esetben javasolta ezeket
a tagokat. Nyilván volt egy tárgyalási folyamat a testületi ülésen a napirend tárgyalása során,
de attól, hogy egy javaslat Áldott képviselő úr szájából elhangzott, attól még Polgármester Úr
által a javaslattétel megtörtént a szavazás előtt.  Úgy gondoljuk, hogy ez a megállapítása a
Kormányhivatalnak  nem  jogos.  Ezt  összefoglaltuk  a  határozat  tervezetben.  Ennek
következtében a javaslat nem igényel semmiféle intézkedést a Képviselő-testület részéről.

Somogyi Balázs polgármester
Van-e hozzászólás, kérdés? Amennyiben nincs, aki a nyolcadik határozati javaslat elfogadását
támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 7 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
35/2020. (I. 23.) határozata

A Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatának megtárgyalásáról

41



Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  -  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal által Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. november 7. napján megtartott nyilvános ülésére tett – a FE/02/22-1/2020.
ügyszámú  javaslat  IV.  pont  2.  alpontját  megtárgyalta  és  az  alábbi  határozatot
hozza.

A  javaslat  IV.  pont  2.  alpontjában  foglaltak  szerint  törvénysértést  követ  el  a
képviselő-testület, ha nem a polgármester javaslatára választ bizottsági tagot.

A  Képviselő-testület  megállapította,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  tagjainak
megválasztásával kapcsolatos határozatokról  történő szavazás során minden tag
esetében a polgármester javaslata alapján került sor a döntéshozatalra. 
A  Képviselő-testület  álláspontja  szerint  a  Kormányhivatal  javaslatának  ezen
pontja a testület részéről intézkedést nem igényel.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.

Somogyi Balázs polgármester
A kilencedik határozati javaslat következik.

Dr. Lakos László jegyző
Visszatér  az  előzőekben  tárgyalt  függelékre  a  Kormányhivatal  azzal,  azt  mondja,  hogy a
Pénzügyi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról szóló határozatok elfogadásával
még nem került  be a  névsor a  függelékbe,  tehát  a  függelék hiányos lett.  A kettes  számú
függelék elfogadásáról szóló határozatot javítani kell, de ez már megtörtént, így külön döntést
nem igényel. Elfogadjuk, hogy nem került bele a függelékbe, de azóta ez már rendeződött.
Elképzelhető, hogy amikor a törvényességi ellenőr vizsgálta a jegyzőkönyveket, akkor még
nem állt  rendelkezésére  a  Képviselő-testület  döntése.  Az  észrevétel  jogos,  viszont  már  a
javítása megtörtént.

Somogyi Balázs polgármester
Van-e  hozzászólás,  kérdés?  Amennyiben  nincs,  aki  a  kilencedik  határozati  javaslat
elfogadását támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 7 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

          Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
36/2020. (I. 23.) határozata

A Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatának megtárgyalásáról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  -  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal által Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. november 7. napján megtartott nyilvános ülésére tett – a FE/02/22-1/2020.
ügyszámú  javaslat  IV.  pont  3.  alpontját  megtárgyalta  és  az  alábbi  határozatot
hozza.

A  javaslat  IV.  pont  3.  alpontjában  foglaltak  szerint  a  Pénzügyi  Bizottság
elnökének és tagjainak megválasztásáról szóló határozatok (162/2019. (XI. 7.) –
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166/2019. (XI. 7.) határozat) elfogadásával még „nem került bele” szabályszerűen
a  bizottsági  tagok  névsora  a  „Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  Szervezeti-  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  8/2019.  (XI.  8.)
önkormányzati  rendelet  2.  számú függelékének  elfogadásáról”  szóló  159/2019.
(XI. 7.) határozatba.

A Képviselő-testület  megállapította,  hogy a  208/2019.  (XII.  12.)  határozatával
módosította  „Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testületének
Szervezeti-  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  8/2019.  (XI.  8.)  önkormányzati
rendelet 2. számú függelékét, így a Pénzügyi Bizottság tagjainak neve szerepel a
függelékben. 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.

Somogyi Balázs polgármester
A tízedik határozati javaslat következik.

Dr. Lakos László jegyző
A tízedik  határozati  javaslat  szintén  a  bizottsággal  kapcsolatos  döntéssel  foglalkozik.  Az
Mötv. kimondja, hogy a Szervezeti- és Működési Szabályzatban rendelkezni kell a bizottság
tagjainak számáról.  Ez a mi rendeletünkben nem volt  benne. Az észrevétel  jogos, valóban
nem szerepelt  benne.  A kezdetektől  fogva nem szerepelt  benne.  A szünet  előtt  elfogadott
Szervezeti-  és Működési Szabályzatba  már beírtuk hét fővel a Pénzügyi Bizottság tagjait,
négy önkormányzati képviselő, három nem önkormányzati képviselő taggal. 

Somogyi Balázs polgármester
Van-e hozzászólás, kérdés?  Amennyiben nincs, aki a tízedik határozati javaslat elfogadását
támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 7 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
37/2020. (I. 23.) határozata

A Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatának megtárgyalásáról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  -  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal által Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. november 7. napján megtartott nyilvános ülésére tett – a FE/02/22-1/2020.
ügyszámú  javaslat  IV.  pont  4.  alpontját  megtárgyalta  és  az  alábbi  határozatot
hozza.

A javaslat IV. pont 4. alpontjában foglaltak szerint sem „a képviselő-testület és
szervei  szervezeti  és  működési  szabályzatáról”  szóló  10/2016.  (IV.  14.)
önkormányzati  rendelet,  sem „Perkáta  Nagyközség Önkormányzata  Képviselő-
testületének  Szervezeti-  és  Működési  Szabályzatáról”  szóló  8/2019.  (XI.  8.)
önkormányzati rendelet nem rendelkezik a bizottság tagjainak számáról, így nem
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lehet törvényesen megállapítani, hogy a „Magyarország helyi önkormányzatairól”
szóló 2011. évi  CLXXXIX. törvény 58. § (1) bekezdése alapján  – a bizottság
elnökével együtt számított – a bizottság tagjainak több mint a fele önkormányzati
képviselő-e.

A Képviselő-testület  tudomásul  vette  a  javaslatot,  és  annak megfelelően  az  új
Szervezeti- és Működési Szabályzat 31. § (1) bekezdésében rögzítette a Pénzügyi
Bizottság tagjainak számát.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.

Somogyi Balázs polgármester
A tizenegyedik határozati javaslat következik.

Dr. Lakos László jegyző
A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatásról szóló önkormányzati rendeletet a
Képviselő-testület úgy fogadta el, hogy akkor még nem volt a Pénzügyi Bizottság szabályosan
létrehozva, így az nem véleményezte a rendeletet. A jelenleg hatályban lévő önkormányzati
rendeletet  hatályon  kívül  kell  helyezni  és  ugyanazt  újból  el  kell  fogadni.  A  javaslatokat
február 28-ig kell tárgyalnia a Képviselő-testületnek, illetve korrigálni az itt felsorolt hibákat.
Lesz  még  arra  időnk,  hogy  a  következő  testületi  ülésen  szabályosan  elfogadja  a  tűzifa
rendeletet a Képviselő-testület a régit hatályon kívül helyezve. Annak ellenére, hogy nem lett
szabályosan  elfogadva,  hatályban  volt  és  az  alapján  a  kiosztott  tűzifával  kapcsolatban
meghozott határozatok nem lesznek jogszabálysértőek. 

Somogyi Balázs polgármester
Van-e  hozzászólás,  kérdés?  Amennyiben  nincs,  aki  a  tizenegyedik  határozati  javaslat
elfogadását támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 7 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
38/2020. (I. 23.) határozata

A Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatának megtárgyalásáról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  -  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal által Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. november 7. napján megtartott nyilvános ülésére tett – a FE/02/22-1/2020.
ügyszámú  javaslat  V.  pont  1.  alpontját  megtárgyalta  és  az  alábbi  határozatot
hozza.

A  javaslat  V.  pont  1.  alpontjában  foglaltak  szerint  „a  természetben  nyújtott
szociális  célú tűzifa támogatás jogosultsági  feltételeiről”  szóló 9/2019. (XI. 8.)
önkormányzati rendelet megalkotására „a képviselő-testület és szervei szervezeti
és működési szabályzatáról” szóló 10/2016. (IV. 14.) önkormányzati rendeletben
meghatározott eljárási szabályok betartása nélkül került sor, mert a rendeletet a
Pénzügyi Bizottság nem véleményezte, ezért az törvénysértő.
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A  Képviselő-testület  tudomásul  veszi  a  javaslatot,  és  a  Kormányhivatal
javaslatának  megfelelően  jár  el  „a  természetben  nyújtott  szociális  célú  tűzifa
támogatás jogosultsági feltételeiről” szóló önkormányzati rendelet elfogadásával
kapcsolatos döntéshozatali eljárás során.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.

Somogyi Balázs polgármester
Az utolsó, tizenkettedik határozati javaslat következik.

Dr. Lakos László jegyző
Az ülés  jegyzőkönyvében  Somogyi  Balázs  polgármester  úgy  fogalmazott,  hogy  két  fajta
rendeletet készített elő a Képviselő-testület számára a Polgármesteri Hivatal. Ha emlékeztek
rá,  akkor  ez  a  tűzifa  rendelet  volt.  Pontatlanul  fogalmazott  amikor  azt  mondta,  hogy  a
Polgármesteri Hivatal készítette elő, ugyanakkor a rendeletek előkészítése a jegyző feladata
függetlenül attól természetesen, hogy a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak közreműködésével
készíti.  Megvizsgáltuk,  a  jegyző  készítette  el.  Én  terjesztettem  elő,  én  írtam  alá.
Tulajdonképpen a pontatlan fogalmazást kifogásolta a Kormányhivatal. Véleményünk szerint
ez nem jogos, nem nézték meg azt, hogy az előterjesztésen az én aláírásom szerepel. Nem
fogadjuk el ezt a javaslatot, nyilván intézkedni sem fogunk.

Somogyi Balázs polgármester
Van-e  hozzászólás,  kérdés?  Amennyiben  nincs,  aki  a  tizenegyedik  határozati  javaslat
elfogadását támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 7 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
39/2020. (I. 23.) határozata

A Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatának megtárgyalásáról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  -  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal által Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. november 7. napján megtartott nyilvános ülésére tett – a FE/02/22-1/2020.
ügyszámú  javaslat  V.  pont  2.  alpontját  megtárgyalta  és  az  alábbi  határozatot
hozza.

A  javaslat  V.  pont  2.  alpontjában  foglaltak  szerint  az  ülés  jegyzőkönyvében
Somogyi Balázs polgármester úgy fogalmazott, hogy „két fajta rendeletet készített
elő a képviselő-testület számára a Polgármesteri Hivatal.”
„A  képviselő-testület  és  szervei  szervezeti  és  működési  szabályzatáról”  szóló
10/2016.  (IV.  14.)  önkormányzati  rendelet  25.  §  (2)  bekezdése  értelmében  a
rendelet-tervezeteket a polgármester egyetértésével a jegyző készíti el. 

A Képviselő-testület megállapította, hogy bár a Polgármester Úr úgy fogalmazott,
„két  fajta  rendeletet  készített  elő  a  képviselő-testület  számára  a  Polgármesteri
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Hivatal”, a rendelet-tervezeteket Jegyző Úr készítette el, amit az is bizonyít, hogy
az  ő  aláírása  szerepel  a  rendelet-tervezethez  mellékelt  indokoláson,
hatásvizsgálaton.
A  Képviselő-testület  álláspontja  szerint  a  Kormányhivatal  javaslatának  ezen
pontja a testület részéről intézkedést nem igényel.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.

Somogyi Balázs polgármester
Végig értünk a két üléssel kapcsolatos javaslatok megtárgyalásán. Most a szavazatszámláló
bizottság elnökének és tagjainak megválasztásával folytatjuk a napirendet. A 2019. október
29-i alakuló ülésen hozott 146/2019. (X. 29.) határozatot hatályon kívül kell helyezni, amely a
szavazatszámláló bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról szól. Ezt követően teszek
javaslatot  a  szavazatszámláló  bizottság  tagjaira.  Javaslom a  146/2019.  (X.  29.)  határozat
hatályon kívül kell helyezését. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 7 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
40/2020. (I. 23.) határozata

A 146/2019. (X. 29.) határozat hatályon kívül helyezéséről

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  alpolgármesterek
megválasztásának  lebonyolításához  szükséges  szavazatszámláló  bizottság
elnökének  és  tagjainak  megválasztásáról  szóló  146/2019.  (X.  29.)  határozatát
hatályon kívül helyezi.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.

Somogyi Balázs polgármester
A  szavazatszámláló  bizottság  elnökének  javaslom  Mosonyi-Bógó  Nikolettet,  a  bizottság
tagjainak javaslom Áldott  Richárd Istvánt  és Vátkainé Boda Ildikót.  A személyükről  nem
egyben,  hanem  személyenként  fogunk  dönteni.  Kérem  a  Képviselő-testület  tagjainak  a
hozzászólásait.  Amennyiben  nincs,  a  szavazatszámláló  bizottság  elnökének  javaslom
Mosonyi-Bógó Nikolettet. Aki az ő személyével egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 7 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
41/2020. (I. 23.) határozata

A szavazatszámláló bizottság elnökének megválasztásáról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy
„Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Szervezeti-  és
Működési Szabályzatáról” szóló 1/2020. (I. 23.) önkormányzati rendelet 25. § (6)
bekezdése  alapján  az  alpolgármesterek  megválasztásának  lebonyolításához
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szükséges  szavazatszámláló  bizottság  elnökének  Mosonyi-Bógó  Nikolettet
választja meg.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.

Somogyi Balázs polgármester
A  szavazatszámláló  bizottság  elnökének  hét  igen  szavazattal  Mosonyi-Bógó  Nikolettet
választotta meg a Képviselő-testület. A szavazatszámláló bizottság tagjának javaslom Áldott
Richárd Istvánt. Aki az ő személyével egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 7 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
42/2020. (I. 23.) határozata

A szavazatszámláló bizottság tagjának megválasztásáról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy
„Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Szervezeti-  és
Működési Szabályzatáról” szóló 1/2020. (I. 23.) önkormányzati rendelet 25. § (6)
bekezdése  alapján  az  alpolgármesterek  megválasztásának  lebonyolításához
szükséges  szavazatszámláló  bizottság  tagjának Áldott  Richárd  Istvánt  választja
meg.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.

Somogyi Balázs polgármester
A szavazatszámláló bizottság tagjának hét igen szavazattal Áldott Richárd István választotta
meg a  Képviselő-testület.  A szavazatszámláló  bizottság  tagjának  javaslom Vátkainé  Boda
Ildikót. Aki az ő személyével egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 7 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
43/2020. (I. 23.) határozata

A szavazatszámláló bizottság tagjának megválasztásáról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy
„Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Szervezeti-  és
Működési Szabályzatáról” szóló 1/2020. (I. 23.) önkormányzati rendelet 25. § (6)
bekezdése  alapján  az  alpolgármesterek  megválasztásának  lebonyolításához
szükséges  szavazatszámláló  bizottság  tagjának  Vátkainé  Boda Ildikót  választja
meg.
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Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.

Somogyi Balázs polgármester
A szavazatszámláló bizottság tagjának hét igen szavazattal Vátkainé Boda Ildikót választotta
meg  a  Képviselő-testület.  A  szavazatszámláló  bizottság  felállt.  A  2019.  október  29-i
döntéshez hűen két alpolgármesterre tennék javaslatot. Egyrészt Bogó Anikót, aki általános
polgármester  helyettes  lenne,  aki  a  humán ügyekért  felelt  azóta  is,  illetve  ha megkapja  a
támogatást,  akkor  ezután  is.  Alpolgármesternek  javaslom  Sarok  Mihályt,  aki  a
településüzemeltetésért lenne felelős, illetve az elmúlt majd három hónapban már volt is ezért
felelős. 

Dr. Lakos László jegyző
Kiegészítésképpen annyit szeretnék mondani, hogy az alpolgármestereket alpolgármesterként
választja  meg  a  Képviselő-testület,  tehát  nem  úgy,  hogy  ki  az  általános  helyettes.  A
Polgármester  Úr  döntése  az  és  nem a  Képviselő-testületé,  hogy  ő  kit  nevez  ki  általános
helyettesnek vagy általános alpolgármesternek. Erről nem kell a határozatoknak szólnia. 

Somogyi Balázs polgármester
Meg kell kérdezzem a két jelöltet, hogy vállalják-e a feladatot. Kérdezem Bogó Anikót, hogy
vállalja-e az alpolgármesteri feladatot?

Bogó Anikó képviselő
Igen vállalom.

Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm. Kérdezem Sarok Mihályt, hogy vállalja-e az alpolgármesteri feladatot?

Sarok Mihály képviselő
Igen vállalom.

Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm. Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy Bogó Anikót és Sarok Mihályt válassza
meg alpolgármestereknek. Felkérem a szavazatszámláló bizottságot, hogy a titkos szavazást
bonyolítsa  le.  Kérem a  Képviselő-testület  tagjait,  hogy  a  szavazatukat  külön  helyiségben
tegyék le. A titkos szavazás lebonyolítására öt perc szünetet rendelek el.

A Képviselő-testület 18:50 perckor öt perc szünetet tart.

Titkos szavazás lebonyolítása

A Képviselő-testület 18:55 perckor folytatja az ülést.

Somogyi Balázs polgármester
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, mind a hét képviselő jelen van.
Felkérem  a  szavazatszámláló  bizottság  elnökét  Mosonyi-Bógó  Nikolettet,  hogy  tegyen
jelentést a Képviselő-testületnek az alpolgármester választás eredményéről.
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Mosonyi-Bógó Nikolett képviselő
Ezúton  szeretnék  jelentést  tenni  a  Képviselő-testületnek,  hogy  a  titkos  szavazás  rendben
lezajlott és az alpolgármesterek személyére való szavazatok mind Bogó Anikó személyére,
mind Sarok Mihály személyére hét-hét szavazat érkezett, nem szavazat nem érkezett.

Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm szépen. A szavazatszámláló bizottság elnökének jelentése alapján megállapítom,
hogy  a  Képviselő-testület  Bogó  Anikó  önkormányzati  képviselőt  7  igen  szavazattal
alpolgármesternek választotta. 

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 7 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

A Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
44/2020. (I. 23.) határozata

              Az alpolgármester megválasztásáról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy
Bogó Anikó önkormányzati képviselőt alpolgármesternek választja.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.

Somogyi Balázs polgármester
A szavazatszámláló bizottság elnökének jelentése alapján megállapítom, hogy a Képviselő-
testület  Sarok  Mihály  önkormányzati  képviselőt  7  igen  szavazattal  alpolgármesternek
választotta. 

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 7 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

A Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
45/2020. (I. 23.) határozata

              Az alpolgármester megválasztásáról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy
Sarok Mihály önkormányzati képviselőt alpolgármesternek választja.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.

Somogyi Balázs polgármester
Megkérném  a  megválasztott  alpolgármestereket,  hogy  tegyék  le  esküjüket.  Kérem  a
jelenlévőket, hogy álljunk fel az alpolgármesterek eskütételéhez.

Alpolgármesterek eskütétele.

Somogyi Balázs polgármester
Határozatot  kell  hoznia  a  Képviselő-testületnek  arról,  hogy  az  alpolgármesterek
megválasztásáról szóló 147/2019. (X. 29.) és 148/2019. (X. 29.) határozatokat hatályon kívül
helyezi. Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy Bogó Anikó alpolgármester megválasztásáról
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szóló  147/2019.  (X.  29.)  határozatot  helyezze  hatályon  kívül.  Aki  ezzel  egyetért,  kérem,
kézfelemeléssel jelezze.

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 7 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

A Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
46/2020. (I. 23.) határozata

              Az alpolgármester megválasztásáról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy
Bogó Anikó alpolgármester megválasztásáról szóló 147/2019. (X. 29.) határozatot
hatályon kívül helyezi.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.

Somogyi Balázs polgármester
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy Sarok Mihály alpolgármester megválasztásáról szóló
148/2019.  (X.  29.)  határozatot  helyezze  hatályon  kívül.  Aki  ezzel  egyetért,  kérem,
kézfelemeléssel jelezze.

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 7 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

A Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
47/2020. (I. 23.) határozata

              Az alpolgármester megválasztásáról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy
Sarok  Mihály  alpolgármester  megválasztásáról  szóló  148/2019.  (X.  29.)
határozatot hatályon kívül helyezi.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.

Somogyi Balázs polgármester
Mindkét alpolgármester tekintetében döntést kell  hozni a tiszteletdíjról és költségtérítésről.
Ebben az esetben az alpolgármestereknek érintettségüket kell bejelenteniük.

Bogó Anikó képviselő
Az érintettségemet bejelentem a szavazás kapcsán.

Somogyi Balázs polgármester
Két szavazásból kerülne kizárásra Bogó Anikó, egyrészt az alpolgármesterséghez kapcsolódó
tiszteletdíj, majd pedig az alpolgármesterséghez kapcsolódó költségtérítés vonatkozásában. 

Somogyi Balázs polgármester
Megadom a szót Sarok Mihálynak.

Sarok Mihály képviselő
Az érintettségemet kívánom bejelenteni. 

50



Somogyi Balázs polgármester
Mindkettőjük esetében döntenie kell a Képviselő-testületnek arról, hogy a személyüket érintő
döntésekből legyenek kizárva. A döntéshozatalból történő kizárással egyidejűleg a Képviselő-
testület  hatályon  kívül  helyezi  a  2019.  október  29-én  meghozott,  erre  vonatkozó
határozatokat.  Javaslom  a  Képviselő-testületnek,  hogy  Bogó  Anikó  képviselőt  zárja  ki  a
személyét érintő szavazásból és helyezze hatályon kívül a 149/2019. (X. 29.) határozatot. Aki
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 7 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
48/2020. (I. 23.) határozata

Döntéshozatalból történő kizárásról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  Bogó Anikó képviselő
személyes  érintettségére  vonatkozó bejelentését  tudomásul  vette.  A Képviselő-
testület  úgy  határozott,  hogy  Bogó  Anikó  képviselőt  kizárja  a  tiszteletdíját  és
költségtérítését érintő szavazásból.

Perkáta  Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  hatályon kívül  helyezi
Bogó Anikónak a tiszteletdíját és költségtérítését érintő döntéshozatalból történő
kizárásáról szóló 149/2019. (X. 29.) határozatot.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.

Somogyi Balázs polgármester
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy Sarok Mihály képviselőt zárja ki a személyét érintő
szavazásból és helyezze hatályon kívül a 150/2019. (X. 29.) határozatot. Aki ezzel egyetért,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 7 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
49/2020. (I. 23.) határozata

Döntéshozatalból történő kizárásról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Sarok Mihály képviselő
személyes  érintettségére  vonatkozó bejelentését  tudomásul  vette.  A Képviselő-
testület  úgy határozott,  hogy Sarok Mihály képviselőt kizárja  a tiszteletdíját  és
költségtérítését érintő szavazásból.

Perkáta  Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  hatályon kívül  helyezi
Sarok Mihálynak a tiszteletdíját és költségtérítését érintő döntéshozatalból történő
kizárásáról szóló 150/2019. (X. 29.) határozatot.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.
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Somogyi Balázs polgármester
246 800 Ft/hó összegben állapítottuk meg mind Bogó Anikónak, mind Sarok Mihálynak a
tiszteletdíját. Ennek az összegnek a 15 %-ában, 37 000 Ft/hó összegben állapítottuk meg a
költségtérítésüket.  Ugyanez  lesz  a  javaslat.  A  tiszteletdíjra  és  költségtérítésre  vonatkozó
határozatok  elfogadásával  egyidejűleg  a  korábbi  határozatok  hatályon  kívül  helyezésre
kerülnek. 
Javaslom  a  Képviselő-testületnek,  hogy  Bogó  Anikó  alpolgármester  tiszteletdíját  bruttó
246 800 Ft-ban állapítsa meg és ezzel egyidejűleg Bogó Anikó alpolgármester tiszteletdíjának
megállapítására vonatkozó 151/2019. (X. 29.) határozatot helyezze hatályon kívül. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 6 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
50/2020. (I. 23.) határozata

Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  „Magyarország  helyi
önkormányzatairól”  szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés d)
pontja,  (5) bekezdése,  80. § (2) bekezdése alapján Bogó Anikó alpolgármester
tiszteletdíját bruttó 246 799 Ft/hó összegben, azaz száz forintra kerekítve bruttó
246 800 Ft/hó összegben állapítja meg.

Perkáta  Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  hatályon kívül  helyezi
Bogó Anikó alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására vonatkozó 151/2019.
(X. 29.) határozatot.

Felelős: Dr. Lakos László jegyző
Határidő: 2020. január 23.

Somogyi Balázs polgármester
Javaslom  a  Képviselő-testületnek,  hogy  Sarok  Mihály  alpolgármester  tiszteletdíját  bruttó
246 800  Ft-ban  állapítsa  meg  és  ezzel  egyidejűleg  Sarok  Mihály  alpolgármester
tiszteletdíjának megállapítására vonatkozó 152/2019. (X. 29.) határozatot helyezze hatályon
kívül. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 6 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
51/2020. (I. 23.) határozata

    Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  „Magyarország  helyi
önkormányzatairól”  szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés d)
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pontja, (5) bekezdése, 80. § (2) bekezdése alapján Sarok Mihály alpolgármester
tiszteletdíját bruttó 246 799 Ft/hó összegben, azaz száz forintra kerekítve bruttó
246 800 Ft/hó összegben állapítja meg.

Perkáta  Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  hatályon kívül  helyezi
Sarok  Mihály  alpolgármester  tiszteletdíjának  megállapítására  vonatkozó
152/2019. (X. 29.) határozatot.

Felelős: Dr. Lakos László jegyző
Határidő: 2020. január 23.

Somogyi Balázs polgármester
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy Bogó Anikó alpolgármester költségtérítését bruttó 37
000 Ft-ban állapítsa meg és ezzel egyidejűleg Bogó Anikó alpolgármester költségtérítésének
megállapítására vonatkozó 153/2019. (X. 29.) határozatot helyezze hatályon kívül. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 6 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
52/2020. (I. 23.) határozata

              Az alpolgármester költségtérítésének megállapításáról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  „Magyarország  helyi
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján
Bogó  Anikó  alpolgármester  költségtérítését  bruttó  37  000  Ft/hó  összegben  állapítja
meg.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi Bogó
Anikó alpolgármester költségtérítésének megállapítására vonatkozó 153/2019. (X. 29.)
határozatot.

Felelős: Dr. Lakos László jegyző
Határidő: 2020. január 23.

Somogyi Balázs polgármester
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy Sarok Mihály alpolgármester költségtérítését bruttó 37
000 Ft-ban állapítsa meg és ezzel egyidejűleg Sarok Mihály alpolgármester költségtérítésének
megállapítására vonatkozó 154/2019. (X. 29.) határozatot helyezze hatályon kívül. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 6 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
53/2020. (I. 23.) határozata

              Az alpolgármester költségtérítésének megállapításáról
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Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  „Magyarország  helyi
önkormányzatairól”  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  80.  §  (3)  bekezdése
alapján  Sarok  Mihály  alpolgármester  költségtérítését  bruttó  37  000  Ft/hó
összegben állapítja meg.

Perkáta  Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  hatályon kívül  helyezi
Sarok  Mihály  alpolgármester  költségtérítésének  megállapítására  vonatkozó
154/2019. (X. 29.) határozatot.

Felelős: Dr. Lakos László jegyző
Határidő: 2020. január 23.

Bogó Anikó képviselő
Az alpolgármesteri tiszteletdíj kapcsán már beszéltünk Misivel. Tisztában vagyok azzal, hogy
Sarok  Mihály  is  és  én  is  ezt  az  összeget,  amelyet  felvettünk  az  elmúlt  két  hónapban,
mindketten a település fejlesztése, közösségek támogatása céljára felajánlottuk ezt az összeget
teljes egészében. Az előbb említette Somogyi Balázs Polgármester Úr a cafetériájánál, hogy le
szeretne róla mondani, de nem tud, mert bérszámfejteni kell. Ezzel kapcsolatban mindenki
tudja, hogy mennyi járulékot fizet be az Önkormányzat. Már az alakuló ülés alkalmával is
beszéltünk  arról  Misivel,  hogy  hogy  lehetne  erről  lemondani.  Én  mindenképpen  kérném
ebben  a  Képviselő-testület  támogatását.  Egy  évben  az  alpolgármesteri  tiszteletdíj  a
költségvetést éves szinten 7 millió Ft-tal terheli. Ez nagyon magas összeg. Úgy gondolom,
hogy  ennek  sokkal  jobb  helye  lehetne.  Jó  helye  van  így  is,  hiszen  ahogy  említettem
felajánlottuk mindketten a két havi tiszteletdíjat a megfelelő célterületekre. Ha valahogy erről
le tudunk mondani, akkor ne fizessünk be járulékot. Beszélünk a 7 millió Ft-ról, abból ha
visszavonjuk a munkáltatót terhelő járulékot, illetve a nettó, bruttó közötti összeget, akkor 2
millió Ft-ot kidobunk az ablakon. Hiába költjük el Misivel azt az 5 millió Ft-ot egy évben, ha
2  millió  Ft-ot  visszafizetünk  járulék  formájában.  Szeretném ha  erről  a  Képviselő-testület
részéről egy támogató döntés születne. 
Az előző ciklusban ment a huzavona az alpolgármesteri  tiszteletdíj  kapcsán. A Képviselő-
testület megszavazta. Akkor én írásban mondtam le a tiszteletdíjamról. Az elmúlt képviselői
ciklus végén bizony volt olyan ember,  aki megkérdezte,  hogy mennyi pénzt vettem fel az
elmúlt  időszakban ezért.  Hát semennyit  nem vettem fel az elmúlt  öt éves ciklusban, sőt a
mostani képviselők sem vesznek fel. Ugyanúgy az előző ciklus képviselői sem vettek fel egy
forintot sem, ami az elmúlt öt éves ciklusban közel 50 millió Ft megtakarítást jelentett Perkáta
Nagyközség  Önkormányzatának  a  részére.  Most  Ildi  van  itt,  illetve  Szabó  Tamás  volt
képviselőt látom. De mellettük sem Molnár József, sem Szilasy László, sem Kovács Ferenc
nem vett fel soha egy forintot sem képviselői tiszteletdíjként. Az az előtti testületről nem is
beszélve. Úgy gondolom, hogy legyen erről egy testületi döntés, legyen ennek nyoma. Utána
ne  az  legyen,  hogy  ha  mi  felajánlunk  valamit,  akkor  az  milyen  formában  történik.  Én
szeretném, látszódjon az, hogy legyen ez az első közös lépés annak ügyében, hogy Perkáta
Nagyközség  Önkormányzata  2020.  évi  költségvetését  7  millió  Ft-tal  támogassuk.
Támogatnánk 5 millió Ft-tal ha felvennénk ezt az összeget, de ha nem vesszük fel, akkor 7
millió Ft-tal tudjuk támogatni. Ebben kérném a Képviselő-testület megerősítését. 

Dr. Lakos László jegyző
Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  törvény  80.  §  (2)  bekezdése  értelmében  a
társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről a
képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. A Képviselő-testület  ezzel
kapcsolatban döntést nem hozhat. 
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Bogó Anikó képviselő
De egy támogató jellegűt sem?

Dr. Lakos László jegyző
Tudomásul veszi, hogy lemondott és megköszöni, hogy a költségvetést ezzel is támogatja a
két alpolgármester. Ti dönthettek erről, leírjátok és a Képviselő-testület egy formális döntéssel
megköszöni. 

Bogó Anikó képviselő
Folyamatosan porondon van a tiszteletdíj.  Írjuk, hogy éppen kit, mit,  hogy támogattunk és
ugyanakkor a költségvetésből kivesszük a járulék összegét. 

 Dr. Lakos László jegyző
Írásban be kell jelenteni, hogy le kívántok mondani a tiszteletdíjról és a következő ülésen a
polgármester  tájékoztatja  erről  a  Képviselő-testületet,  aki  egy határozatot  hoz  erről,  hogy
tudomásul vette és megköszöni.

Sarok Mihály képviselő
Én is azt akartam elmondani, amit Anikó. Tényleg mindketten a falu javára fordítottuk ezt a
pénzt. Ha tényleg le lehet mondani erről a pénzről, akkor mondjunk le. Ezt meg is beszéltük
már az elején. 

Somogyi Balázs polgármester
Egy tudomásul vevő határozatot hozunk erről.

Bogó Anikó képviselő
Én örülnék, ha támogatna minket a Képviselő-testület.

Dr. Lakos László jegyző
Amíg írásban le nem mondanak róla, addig nem lehet.

Somogyi Balázs polgármester
De ha bejelentik, hogy konkrétan mikor fognak. 

Bogó Anikó képviselő
Akkor  kérünk  egy  papírt.  Én  szeretném,  ha  erről  lenne  egy  tudomásulvétel,  hogy  ez
megtörtént.

Sarok Mihály képviselő
Múltkor már kifutottunk az időből, csak azzal szembesültünk, hogy megkapjuk ezt a pénzt. 

Áldott Richárd István képviselő
Ezt konkrét célokra szeretnétek esetleg felhasználni a lemondásból származó összegeket. Van
ennek  célja,  hogy  bennmaradjon  a  közös  kasszába,  vagy  konkrét  célú  megállapodást
szeretnétek.  Szeretnéd  például  támogatni  a  Szivárvány  Óvodát  jobban,  vagy  esetleg  a
bölcsőde beindítását segítsük elő. 

Bogó Anikó képviselő
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Az ÁMK költségvetésében szerepel az óvoda meglévő épület tűzjelző rendszer kiépítésének 3
millió  Ft  összegű költsége.  A 2020.  évi  tiszteletdíjat  az  ÁMK költségvetésébe  szeretném
átkérni azért, hogy a tűzjelző rendszer kiépítésre kerüljön. Köszönöm a felvetést. 

Sarok Mihály képviselő
Én eddig is a faluüzemeltetésre, Perkáta útjaira fordítottam ezt a pénzt, a továbbiakban is erre
szeretném fordítani.

Somogyi Balázs polgármester
Azt látom az alpolgármestereken, hogy nagyon elszántak. Akár ma vagy legkésőbb holnap
megteszik ezt az írásbeli nyilatkozatot. 

Bogó Anikó képviselő
Én már írom is. 

Somogyi Balázs polgármester
Jegyző Úr?

Dr. Lakos László jegyző
A  Képviselő-testületnek  arról  nem  kell  határozatot  hoznia,  hogy  ők  mire  szeretnék,  ha
fordítódna ez az összeg. De a költségvetés tervezése során, a jelenleg elkészült változáshoz
képest, ahol be volt tervezve ez az alpolgármesteri tiszteletdíj a személyi kiadások előirányzat
soron, ezt  ki  fogjuk venni és át  fogunk tenni ugyanekkora összeget  a tűzjelző rendszerre,
illetve a faluüzemeltetési feladatokra. Ezt a változást fogja látni a Képviselő-testület. 

Vátkainé Boda Ildikó képviselő
Én meg szeretném köszönni az alpolgármestereknek ezt a gesztust. A Misiről folyamatosan
tájékozódunk,  hogy  miket  tett  a  faluüzemeltetésben.  Én  úgy  érzem,  hogy  Anikó  öt  éves
alpolgármesteri ténykedéséről kevés szó esett. Szeretném megköszönni azokat a hétvégéket, a
családtól  elvett  délutánokat,  esetéket,  amiket  olyan feladatokkal  töltött,  amikor  Perkátáért
dolgozott.  Azt  hiszem,  hogy  nagy-nagy  szakértelemmel,  hozzáértéssel  olyan  programok,
rendezvények  jöttek  létre,  delegációkat  fogadott,  kísért,  hogy  azt  gondolom,  hogy
mindnyájunk nevében megköszönhetjük ezt a munkát az Anikónak.

Bogó Anikó képviselő
Ez természetes, köszönöm Ildi ezeket a szavakat.

Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm szépen. Tájékoztatom a Képviselő-testületet,  hogy mindkét alpolgármester most
egy  nyilatkozatot  tett,  amelyben  2020.  január  1-jétől  a  képviselői  tiszteletdíjukról
lemondanak.  A  költségtérítésükről  még  nem  nyilatkoztak.  Gondolom  tételes
költségelszámolást vesznek igénybe, ha akarnak.

Dr. Lakos László jegyző
A  költségtérítésről  úgy  rendelkezik  az  Mötv.  80.  §  (3)  bekezdése,  hogy  a  társadalmi
megbízatású  alpolgármester  havonta  az  illetményének,  tiszteletdíjának  15  %-ában
meghatározott  összegű  költségtérítésre  jogosult.  Mivel  a  tiszteletdíjról  lemondanak  azzal
egyben a költségtérítésükről is lemondanak.

Somogyi Balázs polgármester
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Köszönöm mindkét alpolgármester nagylelkű felajánlását. 

Dr. Lakos László jegyző
Arról  hozhat  határozatot  a  Képviselő-testület,  hogy  megköszöni  mindkét  alpolgármester
felajánlását.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy ténylegesen köszönje is meg határozat formájában az
alpolgármesterek felajánlását a ciklusra. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 7 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
54/2020. (I. 23.) határozata

     Köszönetnyilvánításról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi köszönetét Bogó
Anikó  és  Sarok  Mihály  alpolgármestereknek  azért,  hogy  a  tiszteletdíjuk  és
költségtérítési átalányuk összegét felajánlják a település javára.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.

Somogyi Balázs polgármester
A napirenden belül döntést kell hoznia a Képviselő-testületnek a polgármester 2019. évi ki
nem vett szabadságával kapcsolatban. A határozat elfogadásával egyidejűleg a 145/2019. (X.
29.)  határozatot  hatályon  kívül  kell  helyeznie  a  Képviselő-testületnek.  A  szavazással
kapcsolatban  a  személyes  érintettségemet  kívánom  bejelenteni  és  kérem  a  Képviselő-
testületet, hogy zárjanak ki a szavazásból. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 7 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
55/2020. (I. 23.) határozata

Döntéshozatalból történő kizárásról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Somogyi  Balázs
polgármester személyes érintettségére vonatkozó bejelentését tudomásul vette. A
Képviselő-testület úgy határozott,  hogy Somogyi Balázs polgármestert kizárja a
személyét érintő szavazásból.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.

Somogyi Balázs polgármester
Aki  támogatja  a  24  nap  szabadság  átvitelét  a  2020.  évre,  valamint  a  145/2019.  (X.  29.)
határozat hatályon kívül helyezését, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 6 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
56/2020. (I. 23.) határozata

A polgármester 2019. évi szabadságáról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy
Somogyi Balázs részére 2019. október 14-i kezdőnappal 24 nap (17 nap az előző
ciklusról áthozott, 7 nap az új ciklusra járó) szabadságot állapít meg.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a
polgármester 2019. évi szabadságáról szóló 145/2019. (X. 29.) határozatot.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.

Somogyi Balázs polgármester
A  Szervezeti-  és  Működési  Szabályzatot  a  Képviselő-testület  elfogadta,  de  annak  a
függelékeit  is el kell  fogadnunk. A Képviselő-testület  külön-külön határozattal  elfogadja a
szervezeti- és működési szabályzat függelékeit és a határozatok elfogadásával egyidejűleg az
adott  függelékkel  kapcsolatos  korábbi  határozatokat  hatályon  kívül  helyezi.  Az  1.  számú
függelék  a  Képviselő-testület  tagjainak  a  névsorát  tartalmazza.  Javaslom  a  Képviselő-
testületnek, hogy Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és
Működési  Szabályzatáról  szóló  rendeletének  1.  számú  függelékét  fogadja  el  és  ezzel
egyidejűleg a 41/2016. (IV. 13.) és 158/2019. (XI. 7.) határozatokat helyezze hatályon kívül.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 7 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
57/2020. (I. 23.) határozata

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és
Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 1. számú

függelékének elfogadásáról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Perkáta  Nagyközség
Önkormányzata  Képviselő-testületének  Szervezeti-  és  Működési  Szabályzatáról
szóló önkormányzati rendelet 1. számú függelékét az alábbiak szerint fogadja el.

A képviselő-testület tagjainak névsora

Somogyi Balázs polgármester
Bogó Anikó alpolgármester
Sarok Mihály alpolgármester

Áldott Richárd István önkormányzati képviselő tag
Mosonyi-Bógó Nikolett önkormányzati képviselő tag
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Oláh István önkormányzati képviselő tag
Vátkainé Boda Ildikó önkormányzati képviselő tag

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a
„a  képviselő-testület  és  szervei  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról”  szóló
10/2016. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. számú függelékének elfogadásáról
szóló  41/2016.  (IV.  13.)  határozatot  és  „Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata
Képviselő-testületének  Szervezeti-  és  Működési  Szabályzatáról”  szóló  8/2019.
(XI.  8.)  önkormányzati  rendelet  1.  számú  függelékének  elfogadásáról  szóló
158/2019. (XI. 7.) határozatot.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.

Somogyi Balázs polgármester
A  2.  számú  függelék  a  Képviselő-testület  állandó  bizottságának,  a  Pénzügyi  Bizottság
tagjainak a névsorát tartalmazza. Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy Perkáta Nagyközség
Önkormányzata  Képviselő-testületének  Szervezeti-  és  Működési  Szabályzatáról  szóló
rendeletének  2.  számú függelékét  fogadja  el  és  ezzel  egyidejűleg  a  42/2016.  (IV.  13.),  a
159/2019. (XI. 7.), a 208/2019. (XII. 12.) határozatokat helyezze hatályon kívül. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 7 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
58/2020. (I. 23.) határozata

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és
Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 2. számú

függelékének elfogadásáról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Perkáta  Nagyközség
Önkormányzata  Képviselő-testületének  Szervezeti-  és  Működési  Szabályzatáról
szóló önkormányzati rendelet 2. számú függelékét az alábbiak szerint fogadja el.

A képviselő-testület állandó bizottságai

Pénzügyi Bizottság:  
Elnök: Mosonyi-Bógó Nikolett önkormányzati képviselő tag
Tagok: Áldott Richárd István önkormányzati képviselő tag

 Oláh István önkormányzati képviselő tag
Vátkainé Boda Ildikó önkormányzati képviselő tag
Csősz Nikolett nem önkormányzati képviselő tag
Molnárné Horváth Zsuzsanna nem önkormányzati képviselő tag
Vaskó Ferenc nem önkormányzati képviselő tag

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi „a
képviselő-testület  és  szervei  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról”  szóló
10/2016. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 2. számú függelékének elfogadásáról
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szóló  42/2016.  (IV.  13.)  határozatot,  „Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata
Képviselő-testületének  Szervezeti-  és  Működési  Szabályzatáról”  szóló  8/2019.
(XI.  8.)  önkormányzati  rendelet  2.  számú  függelékének  elfogadásáról  szóló
159/2019.  (XI.  7.)  határozatot  és  „Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata
Képviselő-testületének  Szervezeti-  és  Működési  Szabályzatáról”  szóló  8/2019.
(XI.  8.) önkormányzati  rendelet  2.  számú  függelékének  módosításáról  szóló
208/2019. (XII. 12.) határozatot.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.

Somogyi Balázs polgármester
A 3. számú függelék az Önkormányzat kormányzati funkció rendjét tartalmazza. Javaslom a
Képviselő-testületnek,  hogy  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testületének
Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének 3. számú függelékét fogadja el és
ezzel egyidejűleg a 43/2016. (IV. 13.) és 160/2019. (XI. 7.) határozatokat helyezze hatályon
kívül. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 7 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
59/2020. (I. 23.) határozata

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és
Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 3. számú

függelékének elfogadásáról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Perkáta  Nagyközség
Önkormányzata  Képviselő-testületének  Szervezeti-  és  Működési  Szabályzatáról
szóló önkormányzati rendelet 3. számú függelékét az alábbiak szerint fogadja el.

Az Önkormányzat kormányzati funkció rendje

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége
011220 Adó-, vám -, és jövedéki igazgatás
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
szolgáltatások
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
041231  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041236 Országos közfoglalkoztatási program
042180 Állat-egészségügy
045120 Út, autópálya építése
045130 Híd, alagút építése
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047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
061020 Lakóépület építése
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület-kezelés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111 Háziorvosi alapellátás
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
072311 Fogorvosi alapellátás
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
081044 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044 Könyvtári szolgáltatások
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
083030 Egyéb kiadói tevékenység
083050 Televízió-műsor szolgáltatása, támogatása
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
091220 Köznevelés intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 
összefüggő működtetési feladatok
091240 Alapfokú művészetoktatás
091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
092120 Köznevelés intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 
összefüggő működtetési feladatok
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
102031 Idősek nappali ellátása
102032 Demens betegek nappali ellátása
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása
107051 Szociális étkeztetés
107052 Házi segítségnyújtás

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi „a
képviselő-testület  és  szervei  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról”  szóló
10/2016. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 3. számú függelékének elfogadásáról
szóló  43/2016.  (IV.  13.)  határozatot  és  „Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata
Képviselő-testületének  Szervezeti-  és  Működési  Szabályzatáról”  szóló  8/2019.
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(XI.  8.)  önkormányzati  rendelet  3.  számú  függelékének  elfogadásáról  szóló
160/2019. (XI. 7.) határozatot.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.

Somogyi Balázs polgármester
A  4.  számú  függelék  a  Közép-Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati
Társulásban
való részvételünket tartalmazza. Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy Perkáta Nagyközség
Önkormányzata  Képviselő-testületének  Szervezeti-  és  Működési  Szabályzatáról  szóló
rendeletének  4.  számú  függelékét  fogadja  el  és  ezzel  egyidejűleg  a  161/2019.  (XI.  7.)
határozatot helyezze hatályon kívül. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 7 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
60/2020. (I. 23.) határozata

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és
Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 4. számú

függelékének elfogadásáról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Perkáta  Nagyközség
Önkormányzata  Képviselő-testületének  Szervezeti-  és  Működési  Szabályzatáról
szóló önkormányzati rendelet 4. számú függelékét az alábbiak szerint fogadja el.

A társulási megállapodások jegyzéke

1. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
székhelye: 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132.

Perkáta  Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  hatályon kívül  helyezi
„Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Szervezeti-  és
Működési Szabályzatáról” szóló 8/2019. (XI. 8.) önkormányzati rendelet 4. számú
függelékének elfogadásáról szóló 161/2019. (XI. 7.) határozatot.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.

Somogyi Balázs polgármester
Az 5. számú függelék a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodást  tartalmazza.  Javaslom  a  Képviselő-testületnek,  hogy  Perkáta  Nagyközség
Önkormányzata  Képviselő-testületének  Szervezeti-  és  Működési  Szabályzatáról  szóló
rendeletének  5.  számú függelékét  fogadja el  és  ezzel  egyidejűleg  a  44/2016.  (IV.  13.)  és
185/2019.  (XI.  21.)  határozatokat  helyezze  hatályon  kívül.  Aki  ezzel  egyetért,  kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
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A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 7 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
61/2020. (I. 23.) határozata

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és
Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 5. számú

függelékének elfogadásáról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Perkáta  Nagyközség
Önkormányzata  Képviselő-testületének  Szervezeti-  és  Működési  Szabályzatáról
szóló önkormányzati rendelet 5. számú függelékét az alábbiak szerint fogadja el.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
 
amely  létrejött  egyrészről  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata (képviseli:
Somogyi  Balázs  polgármester,  székhely:  2431  Perkáta,  Szabadság  tér  1.,
bankszámlaszám:  11736037-15727189,  adószám: 15727189-2-07,  KSH
statisztikai  számjel:  15727189-8411-321-01,  törzskönyvi  azonosító  szám:
727189) továbbiakban Önkormányzat,

másrészről  a  Perkátai  Roma Nemzetiségi  Önkormányzat  (képviseli:  Dankó
Lajos  elnök,  székhely:  2431  Perkáta,  Szabadság  tér  1.,  bankszámlaszám:
11736037-15828266,  adószám:  15828266-1-07,  KSH  statisztikai  számjel:
15828266-8411-371-07, törzskönyvi azonosító szám: 828264) között, az alulírott
helyen és időben, a következő feltételekkel.

„A nemzetiségek jogairól” szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban:
Njt.)  80.  §-a  alapján  az  Önkormányzat és  a Perkátai  Roma  Nemzetiségi
Önkormányzat együttműködésük szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik.

A megállapodás jogi háttérszabályozása:

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(a továbbiakban: Mötv.),

 A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban:
Njt.),

 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
 Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.).

A megállapodás  részletesen  tartalmazza  az  Önkormányzat és  a  Perkátai  Roma
Nemzetiségi Önkormányzat együttműködését meghatározó szabályokat, azaz:
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 a  Perkátai  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  működésének  biztosítása,
működéssel  kapcsolatos  végrehajtási  feladatok  ellátása  (Njt.  80.  §  (1-2)
bekezdés)

 az  Önkormányzat és  a  Perkátai  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat
költségvetésének  előkészítésével  és  megalkotásával,  ezzel  összefüggő
adatszolgáltatási  kötelezettségek  teljesítésével,  továbbá  a  nemzetiségi
önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba
vételével és adószám igénylésével kapcsolatos határidőket és együttműködési
kötelezettségeket,  felelősök  és  határidők  kijelölésével,  (Njt.  80.  §  (3)
bekezdés a) pont)

 a  Perkátai  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  kötelezettségvállalásaival
kapcsolatos,  Önkormányzatot terhelő  ellenjegyzési,  érvényesítési
utalványozási,  szakmai  teljesítésigazolási  feladatokat,  felelősök  konkrét
kijelölését, (Njt. 80. § (3) bekezdés b) pont)

 a  kötelezettségvállalás  szabályait,  különösen  az  összeférhetetlenségi,
nyilvántartási kötelezettségekre, (Njt. 80. § (3) bekezdés c) pont)

 a  Perkátai  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  működési  feltételeinek  és
gazdálkodásának  eljárási  és  dokumentációs  részletszabályait,  a  belső
ellenőrzés szabályait, személyek kijelölésének rendjét (Njt. 80. § (3) bekezdés
d) pont)

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  (a  továbbiakban:
Képviselő-testület) a  Perkátai  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzattal  kötött
Együttműködési megállapodást …/2020. (I. 23.) képviselő-testületi határozatával
jóváhagyta.

A  Perkátai  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat Képviselő-testülete  az
együttműködési megállapodást 26/2019. (XII. 17.) számú nemzetiségi képviselő-
testületi határozatával jóváhagyta.

I.                   A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésének
személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása

Az Önkormányzat a rendelkezésére álló anyagi eszközök arányában biztosítja – az
Önkormányzat költségvetési  rendeletének  keretein  belül  –  a  Perkátai  Roma
Nemzetiségi  Önkormányzat részére  a  működéshez  szükséges  feltételeket,  az
alábbiak szerint:

a) Helyiséghasználat biztosítása

b) Az  Önkormányzat  a  nemzetiségi  önkormányzat  részére  havonta  igény
szerint,  de  legalább  harminckét  órában,  az  önkormányzati  feladat
ellátásához  szükséges  tárgyi,  technikai  eszközökkel  felszerelt  helyiség
ingyenes használatát  biztosítja  a 2431 Perkáta,  Szabadság tér 1. alatti,  az
Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanban 
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c) Az  a)  pontban  meghatározott  helyiség  infrastruktúrájához  kapcsolódó
rezsiköltségeket és fenntartási költségeket az Önkormányzat viseli.

d) Az  Önkormányzat a  Perkátai  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  külön
kérelmére – előzetes egyeztetést követően –  a Perkátai Roma Nemzetiségi
Önkormányzat  működésével  kapcsolatos,  eseti  jellegű  események,
rendezvények  (így  különösen  közmeghallgatás,  fórum,  kötelező
önkormányzati feladatok ellátását szolgáló rendezvények) lebonyolítására a
Perkátai  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  kérelmében  meghatározott
időtartamra az Önkormányzat egyéb helyiségeit is ingyenesen biztosítja.

e) A  Perkátai  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  működéséhez  szükséges
tárgyi és személyi feltételek biztosítása.

f) Az Önkormányzat az I. a) pontban meghatározott helyiségek működéséhez
szükséges  –  a  beépített  tárgyakon,  mint  pl.  fűtőtestek,  világító  testek,
szaniterek,  villany-  és  vízvezetékek  és  szerelvények  felül  –  következő
eszközöket,  berendezési  tárgyakat  bocsátja  a  Perkátai  Roma Nemzetiségi
Önkormányzat rendelkezésére:

a) 1 db számítógép,
b) 1 db monitor,
c) 1 db nyomtató,
d) 1 db szekrény,
e) 1 db íróasztal,
f) 1 db szék,
g) 1 db telefonkészülék.

g)    Az  Önkormányzat a  Perkátai  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat
működéséhez  szükséges  irodaszereket  (így  különösen:  írószerek,
fénymásolópapír, boríték, bélyegzőpárna, párnafesték stb.) a Perkátai Roma
Nemzetiségi Önkormányzat igénye szerint ingyenesen biztosítja.

h)    A  Perkátai  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  működéséhez  szükséges
adminisztratív feladatokat a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat által
átadott  dokumentumok  alapján  a  Polgármesteri  Hivatal  szervezési
ügyintézője,  iktató  ügykezelője,  postázó  munkatársa,  a  Perkátai  Roma
Nemzetiségi  Önkormányzat gazdálkodásával  kapcsolatos  nyilvántartási
feladatokat  a  Perkátai  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  által  átadott
dokumentumok alapján a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője látja el.

A  Polgármesteri  Hivatal  dolgozóit  a  dokumentumok  átadásának
elmulasztásából eredő következményekért felelősség nem terheli.

Ennek keretében

a)   a szervezési ügyintéző:
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 részt  vesz  a  Perkátai  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  képviselő-testületi
üléseinek előkészítésében, így különösen a meghívók, előterjesztések,  hivatalos
levelezés előkészítésében,

 legépeli és szükség szerint postázásra előkészíti a meghívókat, előterjesztéseket,
hivatalos levelezést,

 részt vesz a testületi döntések és a tisztségviselői döntések előkészítésében, ellátja
a döntéshozatalhoz  kapcsolódó nyilvántartási,  sokszorosítási  és  postázásra  való
előkészítési feladatokat,

 a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat által átadott dokumentumok alapján
ellátja  a  Perkátai  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  működésével  kapcsolatos
nyilvántartási és iratkezelési feladatokat,

 gondoskodik  a  Perkátai  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  üléseire  szóló
meghívók szabályszerű kifüggesztéséről,

 gondoskodik  a  Perkátai  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  üléseire  készített
előterjesztések,  valamint  a  testületi  döntések  és  az  ülésekről  készített
jegyzőkönyvek Önkormányzat honlapján való közzétételéről,

 gondoskodik  a  Perkátai  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  működésével
kapcsolatos dokumentumok (így különösen: tájékoztató plakátok, meghívók eseti
rendezvényekre stb.) sokszorosításáról. 

b)  a munkaköri leírásában e feladattal megbízott iktató ügykezelő: 

 gondoskodik  a  szervezési  ügyintéző  által  részére  eljuttatott,  a  Perkátai  Roma
Nemzetiségi Önkormányzat  működésével kapcsolatos iratok beiktatásáról, az így
keletkező  ügyiratok  szakszerű  és  szabályszerű  iratkezeléséről  (előzményezés,
szerelés, irattározás, selejtezés).

 c)   a pénzügyi ügyintéző: 

 gondoskodik  a  telefonhasználat  után,  a  Perkátai  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzatot
terhelő adó megállapításáról, bevallásáról,

 naprakészen vezeti az előirányzat nyilvántartást,
 gondoskodik  a  szükséges  előirányzat  módosítások  ellenőrzéséről,  illetve  az

Önkormányzat költségvetési rendeletébe történő beépítéséről,
 ellátja a bankkivonatok, házipénztár teljesített pénzforgalom, vegyes bizonylatok,

előirányzat-módosítások kontírozását, és könyvelését. Határidőre gondoskodik a
Magyar Államkincstár felé történő adatszolgáltatásról (KGR programmal).

d)    Az  I.  f)  pontban  foglalt  berendezési  tárgyak,  felszerelési  tárgyak  és  eszközök
fenntartásával,  karbantartásával  kapcsolatos  költségeket,  továbbá  az  I.  b)-d)  pontban
foglalt feladatok ellátásának költségeit az Önkormányzat viseli.

II.                A költségvetési határozat elkészítésének és elfogadásának rendje

1) A  Perkátai  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  költségvetési  határozatának
elkészítése

66



A  költségvetési  törvény  kihirdetését  követően,  a  költségvetésre  vonatkozó
részletes információk ismeretében az jegyző megbízottja folytatja az egyeztetést a
Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökével, ezen egyeztetés keretében
a  Perkátai  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  elnöke  rendelkezésre  bocsátja  a
Perkátai  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  következő  évével  kapcsolatos
pénzügyi adatokat, egyéb információkat. Az egyeztetést a költségvetési törvény
kihirdetését követő 10 napon belül kell megkezdeni.

A  jegyző  a  gazdasági  vezető  közreműködésével  az  elnök  írásbeli  javaslata
alapján  készíti  elő  a  Perkátai  Roma Nemzetiségi  Önkormányzat  költségvetési
határozatának  tervezetét.  A  Perkátai  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat
Képviselő-testülete  megtárgyalja,  és  önálló  határozatában  elfogadja  a  Perkátai
Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését.

Az  Önkormányzat költségvetési  rendelete  tartalmazza  a Perkátai  Roma
Nemzetiségi  Önkormányzatnak nyújtott  önkormányzati  költségvetési  támogatás
összegét.

2) A költségvetési előirányzatok módosításának rendje
 

Ha a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat az eredeti  előirányzatán felül
többletbevételt ér el, vagy bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül
átcsoportosítást  hajt  végre,  módosítja  a  költségvetésről  szóló  határozatát.  A
módosítást a gazdasági vezető az elnök írásbeli javaslata alapján készíti elő.

A  Perkátai  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  költségvetési  előirányzatai  a
Perkátai  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  határozata
alapján módosíthatók.

3) Információszolgáltatás a költségvetésről

A  Perkátai  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  költségvetési  határozatát  úgy
fogadja el, és erről információt a pénzügyi osztálynak úgy szolgáltat, hogy az a
költségvetésével  kapcsolatos  tájékoztatási  kötelezettségének határidőben eleget
tudjon tenni. 

4) A beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak a naptári év első feléről június
30-i  fordulónappal  féléves  költségvetési  beszámolót,  a  naptári  évről  december
31-i fordulónappal éves költségvetési  beszámolót kell  készítenie  a központilag
előírt  formanyomtatványon  és  tartalommal.  Az  elnök  a  Perkátai  Roma
Nemzetiségi Önkormányzat  gazdálkodásának 1. féléves helyzetéről szeptember
15-ig,  míg  3/4  éves  helyzetéről  tájékoztatja  a  Perkátai  Roma  Nemzetiségi
Önkormányzat  Képviselő-testületét.  A tájékoztató tartalmazza  a Perkátai Roma
Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását,
a  tartalék  felhasználását,  a  hiány (többlet)  összegének  alakulását,  valamint  az
Önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását.
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Az  elnök  a  fentiekre  kiterjedően  az  önkormányzati  megbízott  útján  az
Önkormányzatnak  a  beszámolási  kötelezettség  teljesítéséhez  információt
szolgáltat és beszámol  a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének  a  Perkátai  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  költségvetési
határozatának időarányos teljesítéséről.

III.             A költségvetési gazdálkodás
bonyolításának  rendje, kötelezettségvállalás

 

1) Költségvetési határozat végrehajtása
 

A Perkátai  Roma Nemzetiségi  Önkormányzat  gazdálkodásának végrehajtásával
kapcsolatos  feladatokat  a  jegyző  a  Polgármesteri  Hivatal  gazdasági  vezetőjén
keresztül látja el.

A  kötelezettségvállalás,  utalványozás,  ellenjegyzés,  érvényesítés  jelen
megállapodás 1. mellékletét képező aláírási címpéldány szerint történik. 

2) Kötelezettségvállalás
rendje
 

A  Perkátai  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat nevében  a  nemzetiségi
önkormányzat feladatainak ellátása (végrehajtása) során kötelezettséget vállalni
(továbbiakban:  kötelezettségvállalás)  a nemzetiségi  önkormányzat  elnöke vagy
az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. A
kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról,
hogy  a  rendelkezésre  álló,  fel  nem  használt  előirányzat  biztosítja-e  a  kiadás
teljesítésére  a  fedezetet.  Az  elmaradt  egyeztetés  miatt  keletkező  előirányzat
túllépésért a Polgármesteri Hivatal dolgozóit felelősség nem terheli.

Törvény vagy  az  Ávr.  eltérő  rendelkezése  hiányában  nem szükséges  előzetes
írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely

a) értéke a 100.000 Ft-ot nem éri el
b) pénzügy szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik, vagy
c) az  Áht.  36.  §  (2)  bekezdése  szerinti  egyéb  fizetési  kötelezettségnek

minősül.

3) Pénzügyi ellenjegyzés
 

A  kötelezettségvállalás  pénzügyi  ellenjegyzését  a  Polgármesteri  Hivatal
gazdasági  vezetője,  ennek  hiányában  a  jegyzője  által  írásban  kijelölt,  a
Polgármester  Hivatal  állományába  tartozó  köztisztviselő  végzi.  A  pénzügyi
ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról,
hogy
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a) a  szükséges  szabad  előirányzat  rendelkezésre  áll,  a  befolyt  vagy  a
megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet

b) a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll, és
c) a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

Ha  a  kötelezettségvállalás  nem  felel  meg  a  fent  előírtaknak,  a  pénzügyi
ellenjegyzőnek  erről  írásban  tájékoztatnia  kell  a  kötelezettségvállalót,  a
kötelezettséget vállaló szerv vezetőjét és gazdasági vezetőjét.

A  pénzügyi  ellenjegyzést  a  kötelezettségvállalás  dokumentumán  a  pénzügyi
ellenjegyzés  dátumának  és  a  pénzügyi  ellenjegyzés  tényére  történő  utalás
megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.

A pénzügyi ellenjegyzést megelőzően kifizetett tételekért a Polgármesteri Hivatal
dolgozóit felelősség nem terheli.

4) Teljesítésigazolás
 

A teljesítésigazolás során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni
kell  a  kiadások  teljesítésnek  jogosságát,  összegszerűségét,  ellenszolgáltatás  is
magában foglaló kötelezettségvállalás esetében –ha a kifizetés vagy annak egy
része az ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes annak teljesítését.

A  teljesítés  igazolónak  minden  esetben  meg  kell  győződnie  a  kifizetést
megelőzően a költségvetésben rendelkezésre álló szabad előirányzatról.

Nem kell teljesítésigazolás az alábbi esetekben:

a) az Áht. 36. § (2) bekezdése szerinti kifizetéseknél,
b) a  termék értékesítéséből,  szolgáltatás  nyújtásából  –  számla,  egyszerűsített

számla,  számlát  helyettesítő  okirat,  készpénzátutalás  alapján  –  befolyó
bevétel beszedésénél,

c) a fizetési számla vezetésével és az azon végzett műveletekkel kapcsolatban a
számlavezető  által  felszámított  díjakkal,  költségekkel  kapcsolatos
kiadásoknál.

A  teljesítést  az  igazolás  dátumának  és  a  teljesítés  tényére  történő  utalás
megjelölésével,  az  arra  jogosult  személy  aláírásával  kell  igazolni.  A
teljesítésigazolásra jogosult személyeket a kötelezettségvállaló írásban jelöli ki.

5)  Érvényesítés

Kifizetések esetében a teljesítésigazolás  alapján  – az Áht.  36.  § (2) bekezdése
szerinti  esetben  annak  hiányában  is  –  az  érvényesítőnek  ellenőriznie  kell  az
összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy az megelőző ügymenetben az
Áht.,  az  államháztartási  számviteli  kormányrendelet  és  e  rendelet  előírásait,
továbbá a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e.

Ha  az  érvényesítő  a  fenti  jogszabályok,  szabályzatok  megsértését  tapasztalja,
köteles ezt jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés nem tagadható meg, ha ezt
követően az utalványozó erre írásban utasítja.
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Az érvényesítésnek tartalmaznia  kell  az  érvényesítésre  utaló  megjelölést  és  az
érvényesítő keltezéssel ellátott aláírását.

Az érvényesítést a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője, ennek hiányában a
jegyzője  által  írásban  kijelölt,  a  Polgármesteri  Hivatal  állományába  tartozó
köztisztviselő végzi.

Az  érvényesítést  megelőzően  kifizetett  tételekért  a  Polgármesteri  Hivatal
dolgozóit felelősség nem terheli.

6) Utalványozás
 

A kiadások utalványozása az érvényesített okmány – utalvány rendelet – alapján
történik.  A  bevételek  utalványozására  –  amennyiben  az  szükséges  –  a
teljesítésigazolását követően kerülhet sor.

Az utalványozás minden esetben külön írásbeli rendelkezéssel történik.

A külön írásbeli rendelkezésen fel kell tüntetni:

a) az „utalvány” szót,
b) a költségvetési évet,
c) a befizető, kedvezményezett megnevezését, címét,
d) a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét,
e) a megterhelendő és a jóváírandó fizetési számla számát és megnevezését,
f) a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát,
g) az utalványozó keltezéssel ellátott aláírását, és
h) az érvényesítést.

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat  a kiadás teljesítésének, a bevétel
beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra)
a  nemzetiségi  önkormányzat  elnöke  vagy  az  általa  írásban  felhatalmazott
nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.

Utalványozni csak érvényesítés után lehet.

7)  Utalványozás ellenjegyzése
 

Az utalvány rendelet  elkészítését  követően,  az utalványozást  megelőzően kerül
sor az utalvány ellenjegyzésére.

Az ellenjegyző az utalvány adattartalmát egyezteti a kötelezettségvállalás alapját
képező bizonylattal.

A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény
tekintetében  azonos  személy  nem lehet.  Az  érvényesítő  ugyanazon  gazdasági
esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra
jogosult  és  teljesítést  igazoló  személlyel.  Kötelezettségvállalási,  érvényesítési,
utalványozási,  ellenjegyzési  feladatot  nem  végezhet  az  a  személy,  aki  ezt  a
tevékenységét közeli hozzátartozója, vagy a maga javára látná el.

8) Kötelezettségvállalás nyilvántartása
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A kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell annak nyilvántartásba 
vételéről. A nyilvántartás tartalmazza legalább:

a) a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát,
b) a kötelezettségvállalást tanúsító dokumentum megnevezését, iktatószámát, 

keltét,
c) a kötelezettségvállaló nevét, a jogosult azonosító adatait,
d) a kötelezettségvállalás tárgyát, összegét, éves és előirányzatok szerinti 

megoszlását,
e) a kifizetési határidőket, továbbá a teljesítési adatokat.

A  nemzetiségi  önkormányzat  köteles  olyan  nyilvántartást  vezetni,  amelyből
egyértelműen  megállapítható,  költségvetési  soronként,  a  szabad  előirányzat
összege.

A  nemzetiségi  önkormányzat  félévente  köteles  jegyzőkönyvvel  dokumentált
egyeztetés keretében nyilvántartását egyeztetni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi
osztályának előirányzat nyilvántartásával.

IV. Önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vétellel és
adószám igényléssel kapcsolatos határidők és együttműködési kötelezettségek

1.  A  Perkátai  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  az  elnök  javaslatára
határozatában dönt a számlavezető bank megváltoztatásáról. A számlavezető bank
megváltoztatásáról  hozott  döntésről  a  Magyar  Államkincstár  illetékes
igazgatóságát  a  változás  tervezett  időpontja  előtt  harminc  nappal  megelőzően
értesíti.
2. A Magyar Államkincstár nyilvános és közhiteles nyilvántartást vezet a Perkátai
Roma Nemzetiségi Önkormányzatról. A Polgármesteri Hivatal a törzskönyvi adat
módosítását változás bejelentési kérelem benyújtásával, a módosítást tartalmazó
okirat csatolásával a törzskönyvi adat keletkezésétől, illetve változásától számított
nyolc  napon  belül  bejelenti  a  Magyar  Államkincstár  felé.  A  Nemzetiségi
Önkormányzat esetén okiratnak minősül az alapítást, módosítást, átalakítást vagy
megszüntetést jóváhagyó nemzetiségi önkormányzati képviselő-testületi határozat
jegyzőkönyvének kivonata.

3.  A  Polgármesteri  Hivatal  a  törzskönyvi  nyilvántartásba  vétel  iránti  kérelem
benyújtásával  kéri  az  adószám  megállapítását  és  ezzel  teljesíti  az  állami
adóhatósághoz  történő  bejelentkezési  kötelezettségét  a  fenti  IV.  2.  pontban
megjelölt határidőn belül.

A pénzforgalmi számla száma: 11736037-15828266

OTP fiók címe: 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 4/e.

 A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával
kapcsolatos minden pénzforgalmi számlájához kapcsolódó -  külön a részére és
kizárólagos használatára megnyitott fenti pénzforgalmi számlán bonyolódik.
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A  Perkátai  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  működésének  helyi
önkormányzattól  eredő  támogatását  a  nemzetiségi  önkormányzat  a  mindenkori
önkormányzati  költségvetési  rendeletben  meghatározottak  szerint  kapja  meg
átutalással.

V.                Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje

A Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője a helyi nemzetiségi önkormányzatok
vagyoni, számviteli nyilvántartásait a helyi önkormányzat nyilvántartásain belül
elkülönítetten vezeti.

Az  adatszolgáltatás  során  szolgáltatott  adatok  valódiságáért,  a  számviteli
szabályokkal  és  a  statisztikai  rendszerrel  való  tartalmi  egyezőségéért  a
nemzetiségi önkormányzat tekintetében az elnök felelős.

VI.             A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat törvényes
működésével kapcsolatos együttműködés egyéb területei

1. A nemzetiségi önkormányzat  testületi ülésein az Önkormányzat megbízásából és
képviseletében részt vesz a Jegyző, vagy az általa kijelölt, vele azonos képesítési
előírásoknak megfelelő köztisztviselő, aki jelzi a nemzetiségi önkormányzat felé,
amennyiben törvénysértést észlel.

2. Az  Önkormányzat a  nemzetiségi  önkormányzat  működésével  kapcsolatos
közérdekű  adatok  valamint  közérdekből  nyilvános  adatok  megismerhetővé
tételéről a szervezési ügyintéző közreműködésével gondoskodik.

3. Az  Áht.,  illetve  a  költségvetési  szervek  belső  kontrollrendszeréről  és  belső
ellenőrzéséről  szóló  370/2011.  (XII.  31.)  Korm.  rendelet  által  a  belső
kontrollrendszerre  előírt  követelményeket  a  Polgármesteri  Hivatal  teljesíti,
folyamataiba,  szabályzataiba beépítve a települési  nemzetiségi  önkormányzatot,
mivel  a  nemzetiségi  önkormányzat  gazdálkodásának  végrehajtó  szerve  a
Polgármesteri Hivatal.

4. Az Áht. 70. §-ában meghatározott belső ellenőrzési feladatokat a Polgármesteri
Hivatal belső ellenőrzési egysége látja el. Az ellenőrzések során a költségvetési
szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet és a Belső ellenőrzési kézikönyv előírásait kell alkalmazni. 

5. Jelen együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos
jogszabályok szerint kell eljárni.

Az  együttműködési  megállapodást  minden  évben  január  31.  napjáig,  általános
vagy  időközi  választás  esetén  az  alakuló  ülést  követő  30  napon  belül  kell
felülvizsgálni és szükség szerint módosítani.

 Perkáta, 2019. december 18.

  Somogyi Balázs Dankó Lajos
                     polgármester Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat

  elnöke
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1. melléklet a Perkáta Nagyközség Önkormányzata és

a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési
megállapodáshoz

Aláírási címpéldány

(az OTP ellenjegyzését követően kerül becsatolásra)

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi „a
képviselő-testület  és  szervei  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról”  szóló
10/2016. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 4. számú függelékének elfogadásáról
szóló  44/2016.  (IV.  13.)  határozatot  és  „Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata
Képviselő-testületének  Szervezeti-  és  Működési  Szabályzatáról”  szóló  8/2019.
(XI.  8.)  önkormányzati  rendelet  5.  számú  függelékének  elfogadásáról  szóló
185/2019. (XI. 21.) határozatot.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.

VIII. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Nyolcadik  napirendi  pont  Perkáta  Nagyközség  Polgármestere  2020.  évi  szabadságolási
ütemtervének  jóváhagyása.  Szeretném jelezni  az  érintettségemet  a  napirend  kapcsán.  Aki
támogatja, hogy a polgármester szabadságolási ütemtervével kapcsolatos döntéshozatalból ki
legyek kizárva, kérem, kézfelemelésével jelezze.

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 7 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
62/2020. (I. 23.) határozata

A polgármester döntéshozatalból történő kizárásáról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy
Somogyi Balázs polgármestert  kizárja a 2020. évi szabadságolási ütemtervének
elfogadásával kapcsolatos döntéshozatalból.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.

Somogyi Balázs polgármester
A  Pénzügyi  Bizottság  a  szabadságolási  ütemtervet  tárgyalta.  Megkérem  Mosonyi-Bógó
Nikolettet a tájékoztatás megtételére.

Mosonyi-Bógó Nikolett
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Köszönöm.  Polgármester  úr  2020.  évi  szabadságolási  ütemtervét  tárgyalta  a  bizottság,
amelyet javaslunk elfogadni.

Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm szépen. A Képviselő-testület tagjait kérdezem, hogy van-e hozzászólás, kérdés?
Amennyiben  nincs,  javaslom  elfogadásra  a  polgármester  2020.  évi  szabadságolási
ütemtervének  elfogadásával  kapcsolatos  határozati  javaslatot.  Aki  ezzel  egyetért,  kérem,
kézfelemelésével jelezze.

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 6 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
63/2020. (I. 23.) határozata

A polgármester 2020. szabadságolási ütemtervének elfogadásáról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Perkáta
Nagyközség  Polgármestere  2020.  évi  szabadságolási  ütemtervére  vonatkozó
előterjesztést,  az  abban  foglaltakkal  egyetért  és  Somogyi  Balázs  polgármester
2020.  évi  szabadságolási  ütemtervét  –  az  előterjesztés  alapján  –  az  alábbiak
szerint jóváhagyja:

Hónapok
Szabadságnapok

száma
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

összes
2020.

évi
előző
évi

53 39 14 1 3 2 3 1 10 5 8 10 3 2 5

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős  :   Somogyi Balázs polgármester
Határidő  :   2020. évben folyamatos

IX. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Kilencedik  napirendi  pont  tájékoztató  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  2020.  évi
költségvetési rendeletének előkészítéséről. A Képviselő-testület 2019. december 12-én döntött
arról, hogy a mai ülést egy héttel előrébb hozza. Az intézményi költségvetés is készül, tudom
tájékoztatni  a  jelenlevőket,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  első  körben  már  véleményezte  a
Polgármesteri  Hivatal  és a Perkátai  Általános Művelődési Központnak a költségvetését.  A
harmadik Pénzügyi Bizottsági ülés hétfőn lesz. Jelenleg abban a fázisban áll a költségvetés,
hogy minden intézmény a saját igényét, költségvetését elkészítette, ez az első kör. A második
körben pedig ezeknek a rendezése, önkormányzati szinten való összefésülése fog megtörténni.
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Elmondható,  hogy  a  nehezebb  feladat  ezután  fog  jönni,  hiszen  most  még  csak  az
ismeretszerzés történt meg. Célunk, hogy február 13-án meghozzuk a döntést. Jegyző Úrnak
adnám  meg  a  szót,  ha  kíván  bármilyen  kiegészítést,  tájékoztatást  adni  a  költségvetéssel
kapcsolatban.

Dr. Lakos László jegyző
Annyival  szeretném  kiegészíteni  a  polgármester  urat,  hogy  a  szociális  központnak  a
költségvetését a mai napon megkaptuk és a többi intézmény költségvetésének a bedolgozását
az önkormányzati költségvetésébe folyamatosan végezzük. Úgyhogy nagyjából már összeáll a
kép,  hogyan  is  állnak  a  bevételek  a  kiadásokhoz  képest.  A  szociális  központnak  a
költségvetését még nem sikerült bedolgozni, de azt látjuk, hogy 49 millió forinttal kell majd
támogatni  az  Önkormányzatnak  a  szociális  intézmény  működését,  azokból  az  állami
támogatásokból,  amit  megkapunk,  és  ami még csak egy előzetes  adat,  hiszen márciusban
fogjuk  megkapni  a  véglegest.  A  tavalyi  költségvetésben  voltak  olyan  tételek,  amiket
bevételként beterveztünk azért, hogy az egyenleget nullára ki tudjuk hozni és nem terveztünk
mellé kiadást. Voltaképp ezek fiktív tételek, nem is jöttek be olyan összegben, mint ami a
tervben szerepelt,  de így tudtuk a  tavalyi  költségvetés  egyenlegét  megoldani.  Jelenleg  azt
látom, hogy mivel növekedtek a bevételek, mind az állami támogatás, mind az adóbevételek,
ugyanakkor nőttek a különböző kiadásaink, főleg a személyi jellegű kiadások a különböző
béremelések miatt. Voltak akik a bértáblában előrébb sorolódtak, emelkedett a minimálbér és
a  garantált  bérminimum,  tehát  nagyjából  ugyanannyira  hiányos  a  költségvetésünk,  mint  a
tavalyi évben. Nem látom azt, hogy az idei év sokkal könnyebb lenne.

Somogyi Balázs polgármester
Igen,  erről  én  is  adtam  tájékoztatást.  Látjuk,  hogy  az  állami  normatívák  nőnek.  A
magánszemély  kommunális  adója,  a  helyi  iparűzési  adó vonatkozásában hozott  két  nehéz
döntést az Önkormányzat. Volt más adómódosítás is, de azok a költségvetést aránylag kisebb
mértékben  befolyásolja.  Azt  is  láthatjuk,  hogy  a  bérnövekedések  is  komoly  kiadásokat
okoznak.  Bizonyos  tételek  kapcsán jelezte  nekünk a  Magyar  Államkincstár,  hogy vannak
olyan számok, amelyek február 28-ig nem is fognak rendelkezésre állni, ezért a költségvetés
bevételi  részében az állami  normatívák egy része a tavalyi  szinten  érkezik,  de ezek majd
márciusban korrigálva lesznek. A tervezésben is a tavalyi  számokkal  kell  dolgoznunk. Ha
megjönnek  a  pontos  számok,  akkor  kell  majd  a  költségvetésünkbe  ezt  beleépíteni.
Költségvetés módosításakor kell ezt megtennünk, aktualizálnunk.

Dr. Lakos László jegyző
A bevételi  oldalon  én  nagyon  nagy  mozgásteret  nem látok  már.  Végig  gondoltuk,  hogy
milyen  bevételeink  lehetnek.  Nyilván  az  állami  költségvetésre  nincs  ráhatásunk,  az
adóbevételeket  konzervatívan  terveztük,  hiszen  lehet,  hogy  a  fizetési  hajlandóság  a
megemelkedett  adók miatt  alacsonyabb lesz.  A márciusi  állami  támogatásnövekedés  lehet
még egy mozgástér. A kiadási oldalon van még mozgásterünk, ami nem kötelező feladathoz
kapcsolódó kiadási tétel,  ott azért  van néhány 10 millió amivel kapcsolatban a Képviselő-
testület dönthet úgy, hogy azt nem biztosítja a jövőben.

Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm.  Annyit  szeretnék még hozzátenni,  hogy a  közmeghallgatáson elhangzottakhoz
hűen,  idén  más  helyre  lett  téve  a  közmeghallgatás.  Ez  történik  a  mai  napon.  A mostani
napirend  után  az  egyebek  napirend  következik,  azon  biztos,  hogy  legalább  egy  téma
tárgyalásra kerül, de lehet, hogy több is. Utána az ülést le fogom zárni, és a közmeghallgatást
egyből meg is fogom nyitni új ülésként. A közmeghallgatásunknak elsősorban az a célja, hogy
a részvételi költségvetés kapcsán a polgárok ki tudják fejteni a véleményüket. Nyilván negatív
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szempont lehet, amiket, most hallhattak. A részvételi költségvetés azt jelenti, hogy a polgárok
minél  intenzívebben,  nagyobb  arányban  tudjanak  hozzászólni  a  döntéshozók  döntés
előkészítési  folyamatába.  Nyugodtan  tegyenek  javaslatokat.  Mosonyi-Bogó  Nikolettnek
adnám meg a szót, ha szeretne élni vele.

Mosonyi-Bógó Nikolett
Nem kívánok most köszönöm.

Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm. A többi képviselőnek adnám meg a szót. Amennyibe nincs, Jegyző Úrnak adom
meg a szót.

Dr. Lakos László jegyző
Annyival szeretném kiegészíteni még, hogy a legutóbbi Pénzügyi Bizottsági ülésen még nem
tudtuk mondani határozottan, de most már látjuk, hogy hétfőre meglesz a teljes költségvetés.

Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm szépen.

X. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
A tizedik napirendi pont az egyebek. Egy témánk biztos, hogy van. A múlt képviselő-testületi
ülésen foglalkoztunk azzal, hogy a szociális intézmény kapcsán érkezett két vételi ajánlat a
Képviselő-testület  felé.  Hozzávetőlegesen  247 m2 nagyságú területet  szeretne  két  perkátai
polgár, két szomszéd megvásárolni. Mind a ketten jelen vannak. Elsőként Pavlicsek Zsolt és
felesége adott be egy vételi igényt. Az igény egy nyélre vonatkozik, ami a Perkátai Szociális
Központ  területén  van.  Ha szemben állunk  az  intézménnyel,  akkor  ez  a  bal  oldalán  van,
hozzávetőlegesen öt méter  széles  sáv,  ami bejárásra lenne alkalmas.  Ennek a megvételére
adott be Pavlicsek Zsolt és felesége egy kérelmet. Kérelmüket november-december fordulóján
aktualizálták, amiben bruttó 1000 Ft/m2 árat fizetnének a területért. 
Szintén erre a területre Jákli Péter is adott be egy ajánlatot, amiben bruttó 700 Ft/m2 áron
kívánja megvásárolni ezt a területet. Arról tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy ebben a
testület már többször foglalt állást. Legutoljára a testület Pavlicsek Zsolt és Pavlicsek Zsoltné
kérelmével kapcsolatban 2018-ban hozott egy olyan döntést, hogy 1000 Ft+áfa/m2 áron ezt a
területet  hajlandó eladni.  Akkor a kijelölt  vevők nem éltek a vételi  szándékukkal.  A múlt
testületi ülésen a Képviselő-testület elnapolta a döntéshozatalt, mert egyik érintett sem volt
jelen. Mindkettőjüket kértük, hogy jöjjenek az ülésre és tegyék meg a megerősítést vagy a
visszavonást  a  kérelmükkel  kapcsolatban.  Én  mind  a  kettő  vevőnek  jeleztem,  hogy  a
testületnek két  fajta  döntése lehet.  Az egyik,  hogy eladja  a  területet,  vagy nem,  a  másik,
hogyha el is adja, akkor nyilván a nagyobb összeget venné figyelembe. A testület szeretné
megadni a lehetőséget a vevőjelölteknek, hogy kifejtsék álláspontjukat.  Elsőként Pavlicsek
Zsoltnak adnám meg a szót.

Pavlicsek Zsolt perkátai lakos
Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselő-testület! Röviden összefoglalom, amit én a múlt
testületi  ülés félreértéseiből hallottam. Valószínű az én hibám, hogy a beadott  kérelemben
nem  tudtam  kitérni  abban  az  egy  oldalban  minden  indokra.  Gyakorlatilag  egy  olyan
telekszélről van szó, ami a Jákli Péter telkével határos, ami nekem két okból lenne fontos.
Telekszomszédként egybe csatolva tudom megoldani azt a területfejlesztést,  amely a Jókai
utca  1.  házszám  alá  bejelentett  Kft-énk  működését  segítené,  illetve  működtetné,  ugyanis
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beépítési  bővítést  tervezek.  A  2019  márciusában  elindult  cégünknek  perkátai  székhellyel
olyan  fejlesztési  szándéka  van,  hogy  nem  raktár,  hanem  egy  cégközpont,  amely
tulajdonképpen irodai és önkiszolgáló helyiséggel bővülne a meglévő saját telkemen. Mivel
ezzel  átlépném a  30  %-os  beépítési  kvótát,  ezért  kéne  nekem az  az  5  méteres  sáv,  ami
szimplán  egy  bejáró  funkciót  látna  el.  Hangsúlyozom  nem  bolt,  semmiféle  teherautó
forgalmat nem indukálna. Gyakorlatilag egy elválasztott terület, korrektül megépített bejárást
biztosítana, ami egységes telekként nekem lehetővé tenné ezt a vállalkozásfejlesztést.  Ez a
cég  iroda  központ  lenne,  magyarországi  központként.  Nem  véletlenül  gondolkodom
Perkátában.  Én  mindig  perkátai  voltam  és  ténylegesen  itt  szeretném  működtetni  ezt  a
székhelyet. A cég prosperitása már most azt láttatja, hogy olyan szintű logisztika kell – én a
logisztikán iroda és ott dolgozó embereket értek - amit ide tervezek. Nem szeretném elvinni se
Dunaújárosba, se Székesfehérvárra, se Budapestre. Igazából kettő kis fa, illetve nem jelenetős
fa a telek első részénél van útban, mivel bejáró terület. A nagy fákat nem érintené a szociális
központ előtt. Én 16 éve ott lakom és látom, hogy egy inaktív része az intézménynek, nem
veszélyezteti  a  szociális  központ  udvari  működését.  Egy  gondozott  területté  válna.
Természetesen  a  fák  pótlását  személyesen  saját  nevemben  vagy  akár  a  cégem  nevében
többszörözve felajánlom a Nagyközségnek. Azt is garantálni tudom, hogy egyik szomszédnál
sem érint nagyobb forgalmat,  mint amennyit  mondjuk Jákli Péter magánemberként zavaró
tényezőkre  hivatkozna.  Garantálni  tudom,  hogy semmiféle  zavarást  nem okoz  a  szociális
központ jelenlegi gépjármű forgalmát vagy személyi mozgását megterhelve. Egy minimális
irodai bejárás, napközbeni bejárás történne ezen a teleksávon. Szerepelt a kérelmemben egy
CSOK igény is. Fél évem van rá, hogy a CSOK-os lehetőséget igénybe vegyem. Igazából
várom azokat a kérdéseket, amiket nem válaszoltam meg.

Somogyi Balázs polgármester
Elhangzott,  hogy nem járna jármű forgalommal. Logikus kérdés, azért biztos, hogy valami
járműforgalommal biztos járna, különben nem lenne szükség erre a bejáróra. Lehet egy olyan
járműforgalom, ami nem annyira zavaró sem a szociális intézménynek sem pedig a Bocskai
utcai lakóknak, pláne nem a tényleges szomszédoknak. Különben azt vetné fel bárki, hogy
nincs megoldva a bejárás a Jókai utcából. Ha tisztán irodáról van szó és ott gyalog mennek be
az emberek az ingatlanra, akkor miért van szükség bejáróra?

Pavlicsek Zsolt perkátai lakos
Nyílván személygépkocsival.

Somogyi Balázs polgármester
Azért valamennyi forgalommal biztos, hogy járna, csak nem lenne annyira megterhelő.

Pavlicsek Zsolt perkátai lakos
Nem  lenne  nagyon  megterhelő  járműforgalom.  Tehergépkocsik  egyértelműen  nem
közlekednének  ott.  A  raktározási  dolgokat  lehetőleg  majd  Budapesten  fogom megoldani.
Dolgozók  parkolását,  ügyfelek,  kliensek  fogadását  biztosítaná  ez  a  terület,  ami  működik
tulajdonképpen a szociális központnál is, mert oda is dolgozók, ügyfelek járnak.

Somogyi Balázs polgármester
A szociális intézmény forgalmához képest ez egy szerényebb forgalom lenne?

Pavlicsek Zsolt perkátai lakos
Sokkal-sokkal szerényebb.

Somogyi Balázs polgármester
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Arra tudna valami garanciát adni a Pavlicsek házaspár, hogy ez nem fog nagyobb forgalmat
generálni, mint a mostani szociális intézményi funkció?

Pavlicsek Zsolt perkátai lakos
Abszolút nem fog.

Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm szépen. Megadnám a szót Jákli Péternek.

Jákli Péter perkátai lakos
Jó estét, köszöntök mindenkit. Én is nyújtottam be kérelmet ennek a területnek a megvételére.
Első szempont egy egyszerű teleknagyobbítás, második szempont pedig, hogy ne legyen ott
út.  Ha  útkereszteződésben  szerettem  volna  házat  venni,  akkor  ott  veszek,  ezért  nem  ott
vettem. Igazából ennyi. A szociális intézmény járműforgalma napi két autó. Az intézménynek
is egy bejárata van, a Zsoltnak is van bejárata a Jókai utcán, nem tudom, hogy miért kell kettő,
ha nagyobb autóforgalmat  nem akar lebonyolítani,  ezt  igazából  nem értem. A fákra térve
személy szerint én kedvelem azokat a fákat és nagyon nem szeretném, ha azok kivágásra
kerülnének. Ezek lennének az indokaim.

Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm szépen. Zsolttól  nem tudtam megkérdezni,  de a Pétertől  megkérdezem, hogy a
vételi ajánlatban szereplő árat tartja, vagy módosítani kívánja?

Jákli Péter perkátai lakos
Én  tartani  kívánom,  plusz  megkérdezném  a  Zsolttól,  hogy  az  oldalkert  és  a  hátsókert
szabályozását építésügyi szempontból figyelembe vette-e?

Pavlicsek Zsolt perkátai lakos
Természetesen. Arra a területre, amivel neked határos semmit nem érint. Gyakorlatilag egy
bejáró sáv, ez nem út. Kijavítanálak, mert a tervek szerint ez a szociális központtól kerítéssel
lezárt magánterület lenne. Semmi nem épülne oda. A te hátsó melléképületedet is minimum 5,
6, 8, de majd a szabály betartásával megtartott  méterrel  kerülne a legközelebbi épületrész.
Nekem  ez  a  területrész  funkcionálisan  azért  kell,  hogy  egységes  telekként  a  898  m2-t
átléphessem, mert a jelenlegi saját telkemen nem tudom megvalósítani a 30 %-os beépítési
kötelezettséget.  Építésbe az én oldalszomszédjaimhoz közelebb lennének ezek az épületek,
mint a te leghátsó kis kerti sufnidhoz. Téged ez nem érint ilyen szempontból. Semmi nem
épülne arra a teleksávra.

Jákli Péter perkátai lakos
Értem. Ahogy elnéztem azt a telket, a te hátsó részednél 6 méteren belül nem eshet csak kerti
tárolásra alkalmas épület, az oldalsó kertnél pedig minimum 4 méter. Ha a 4 métert bevonjuk
balról, hátulról levonjuk a 6 métert, akkor igazából nem tudom, hogy te hova is tudsz építeni.

Pavlicsek Zsolt perkátai lakos
Jól mondod, nekem ezeket is be kell tartanom, éppen azért van szükségem m2-ként erre az
inaktív  részre,  hogy  a  belső  területeimen  megvalósíthassam  a  minimálisan  szükséges
cégfejlesztést.
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Jákli Péter perkátai lakos
Attól, hogy megveszed ezt a csíkot a 6 méter ugyan úgy él hátul. Nem értem. Ha építesz egy
épületet, akkor a tűztávolságnak a két épület között meg kell lennie. 

Pavlicsek Zsolt perkátai lakos
A tervezők pontosan tudják. Én szakemberekkel együtt dolgozom, ők elmondták, hogy mit
kell betartani, és mit hova kell építeni. Az elmondottak alapján adtam be a kérelmemet, tehát
minden szabályos és törvényes.

Somogyi Balázs polgármester
Én azt a döntést támogatom most is, mint amit régebben megszavazott a testület, hogy 1000
Ft+áfa/m2 áron a döntést támogatni fogom. Igennel fogok ebben a kérdésben szavazni, mert
egyszer már ezt megtettem. Viszont most jelenleg egyik ajánlat sem éri el ezt az összeget.

Pavlicsek Zsolt perkátai lakos
Tudom  vállalni  a  bruttó  1000  Ft+áfa/m2 megfizetését,  ennyit  megér  a  cégfejlesztésnek.
Szükségem van erre az inaktív telekszélre. Gyakorlatilag az egy még rendezettebb csík lenne,
mint ami most van.

Somogyi Balázs polgármester
Jelenlegi információink szerint ez 235 m2. 

Pavlicsek Zsolt perkátai lakos
Nyílván egy földmérői pontosítást igényel a végleges szám. Ez a kérés lényegi tartalma.

Somogyi Balázs polgármester
Péter van-e esetleg kiegészíteni valód?

Jákli Péter perkátai lakos
Igazából  nincs,  amit  akartam  elmondtam.  Én  személy  szerint  zavarónak  tartanám.  A
napokban beszéltem a szociális intézmény vezetőségével és ők is ugyan azon az állásponton
vannak, mint én. Ők sem szeretnék azt, hogy ott bármilyen forgalom legyen, vagy bárki ott
mászkáljon. Plusz, ha 5 métert veszünk az én kerítésemtől, ha egy autó utat akarunk építeni,
akkor a telekhatár kerítéstől számítva 1,5 métertől kezdődhetne valami, ugyan marad ott 3,5
méterünk. Abba bele kell szorítani egy utat, egy vízelvezetést és még ott vannak a nagy fák is,
amikhez állításod szerint nem akarsz hozzányúlni, nem is sérülnének és nem is tartoznak bele
az öt méterbe. Kérdés a dunaújvárosi példából okulva, hogy ha ott tereprendezés történik, a
gyökerek fognak sérülni vagy sem?

Somogyi Balázs polgármester
A szociális  intézmény vezetősége nemhogy nem támogatja,  de amikor  mi először döntést
hoztunk, akkor már az állítólagos bevétel, ami megsem érkezett, ők már elköltötték. Én nem
tudok arról, hogy ők ebben nyilatkoztak volna.

Jákli Péter perkátai lakos
Lehet, hogy felétek nem nyilatkoztak.

Somogyi Balázs polgármester
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Hivatalosan kérdeztem és nem nyilatkoztak ebben. Magánvéleményt  lehet,  hogy mondtak.
Másfél évvel ezelőtt beszéltem erről intézményvezető asszonnyal, azóta ez nem volt aktuális.
Akkor tájékoztattam a kérésről és semmilyen véleményt nem fejtett ki ezzel kapcsolatban.
Jelezte azt, hogy jelenleg azt a részt parkon kívül semmire nem használják.  

Pavlicsek Zsolt perkátai lakos
Tizenhat éve. A két kisebb jellegű fának a kivételét is meg lehet úgy oldani. Mást egyáltalán
nem érint,  más  fáról  szó se essék,  ebbe az  érintett  kérelembe nem esik bele.  Két  kis  fát
szerintem  korrektül  ki  lehet  venni.  Ennek  többszörösöt  viszont  Perkáta  közigazgatási
területére felajánlásként most ebben a csomagban visszapótolom. és vállalom. Ez nem út lesz,
hanem bejáró sáv.

Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm szépen, az érveket meghallgattuk. Oláh István.

Oláh István képviselő
5 perc szünetet kérnék átbeszélni.

Somogyi Balázs polgármester
5 perc szünetet kért a képviselő úr, ezért 5 perc szünetet rendelek el.

A Képviselő-testület 20:00 órakor 5 perc szünetet tart.

SZÜNET

A Képviselő-testület 20:05 órakor folytatja az ülést.

Somogyi Balázs polgármester
Megállapítom, hogy a szünet után a Képviselő-testület határozatképes, mind a hét képviselő
jelen  van.  A  tizedik  napirendi  pontnál  folytatnánk.  A  Képviselő-testületnek  arra  teszek
javaslatot, hogy a két árajánlat közül a magasabb árajánlatot tevő Pavlicsek Zsolt és Pavlicsek
Zsoltné 1000 Ft+áfa/m2  áron tudjon ingatlant vásárolni. Vevő kijelölés történne meg, azzal a
feltétellel,  hogy a szerződés  előkészítését,  a  terület  megosztásával  kapcsolatos  költségeket
vállalják, illetve abban is szeretnénk egy írásbeli nyilatkozatot kérni, hogy ezen a területen
teherautóforgalom  nem  fog  történni.  Zsolttól  kérdezem,  hogy  ez  vállalható-e?  Ha  a
Képviselő-testület ma határozatot hoz erről, akkor 60 napos vevőkijelölés történik számunkra.
Ez azt jelenti, hogy 60 napon belül a szerződés aláírására hatalmazza fel a polgármestert, azért
mert itt mind a szerződést, mind pedig a telekmegosztást is elő kell készíteni. A vevők egy
változási vázrajzot fognak elkészíttetni az eladóval egyeztetve. Természetesen a szerződésben
arra is ki fogunk térni, hogy az öt méteres sávon kivágott fák pótlása, hogyan is történjen meg.
Minimum a dupláját szeretnénk perkátai közterületen elültetésként feltételül szabni.

Pavlicsek Zsolt perkátai lakos
Minden felsorolt feltétel vállalható, ha támogatást nyerek.

Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm szépen. Jegyző Úr.

Dr. Lakos László jegyző
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Annyit szeretnék mondani, hogy a mi rendeletünk a nyeles telek létrehozását nem tiltja, de a
telekalakításhoz  az  építési  hatóságnak  hozzá  kell  járulnia.  Többféle  szempont  van,
elképzelhető, hogy nekik lesznek ezzel kapcsolatban aggályaik.

Somogyi Balázs polgármester
A vevőket kérem, hogy az ezzel kapcsolatos előkészületeket tegyék meg. Neki is felesleges
kifizetni egy tételt, ha nekünk majd vissza kell fizeni, ha ezzel nem tud mit kezdeni.

Dr. Lakos László jegyző
Én nem látok most olyan indokot, ami miatt ezt ne lehetne engedélyezni, de az építésügyi
hatóság hatásköre ebben dönteni.

Pavlicsek Zsolt perkátai lakos
A földhivatal nem látja elvi akadályát. Nem került eléjük ez, de kértünk állásfoglalást már az
első kérelem beadása előtt.

Dr. Lakos László jegyző
Nem  a  földhivatalról  beszélek.  A  földhivatalnak  szakhatóságként  meg  kell  keresnie  az
építésügyi hatóságot a telekalakítással kapcsolatban. A földhivatalnak nyilván nem lesz ezzel
kapcsolatban  aggálya.  Az  építésügyi  hatóságnak  se  valószínű,  de  nem  tartom  teljesen
kizártnak.

Somogyi Balázs polgármester
A  testület  az  előző  felsorolások  mellett  elsősorban  vállalkozásfejlesztési,  családpolitikai
szempontokat mérlegelt a határozati javaslat megfogalmazásánál is. Kérdezem a Képviselő-
testület tagjait, hogy van-e hozzászólásuk, kérdésük? Áldott Richárd.

Áldott Richárd István képviselő
Nekem van hozzászólásom. Nekem vannak elképzeléseim a szociális otthonnal kapcsolatban,
amelyek teljesen eltérőek a jelenlegi működésétől. Olyan aggályaim vannak, hogyha bővíteni
szeretnénk az intézményt önkormányzati szempontból, hogy megfelelően tudjuk ellátni az itt
élő időseket, akkor a területvesztéssel hátrányt érnénk el. Én nemmel fogok szavazni. Egyik
jelöltnek  sem  szeretném  megadni  a  lehetőséget.  Én  úgy  gondolom,  hogyha  annyira  itt
szeretnél  Perkátán,  jobban  támogatnám  azt,  hogy  egy  különálló  telken  valósítsd  meg  a
cégfejlesztést.

Pavlicsek Zsolt perkátai lakos
Úgy gondolom,  hogy  az  5  méteres  sáv  eddig  sem volt  funkcióba  helyezve,  a  következő
harminc évben sem lesz érdemi funkciója. Ezért mertem évekkel ezelőtt a vásárlási igényemet
megtenni.  Csak raktározási  funkcióban gondolkodom Perkátán működni.  A székhely  csak
addig maradna itt Perkátán, ameddig ez a koncepció működne. Ha a helyi testület nem tartja
erősnek ezeket  a  gondolatokat,  akkor  ez a  székhely  valószínűleg  máshol  fog hosszútávon
iparűzési  adót  fizetni.  Lokálpatriótaként  elsősorban  mindig  Perkátában  gondolkodtam  és
gondolkodom.

Áldott Richárd István képviselő
Lehet egy kérdésem még?

Pavlicsek Zsolt perkátai lakos
Igen.

Áldott Richárd István képviselő
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Az út nélkül is érdekelne a telekvásárlási szándék?

Pavlicsek Zsolt perkátai lakos
Nekünk ez egy bejáró sáv.

Áldott Richárd István képviselő
Tudom, de ha jól láttam a dokumentumot, akkor ez két részből állna. Az egyik az útrésszel a
másik a telekhatárral határos területnek az „x” része.

Somogyi Balázs polgármester
Az már nincs. Akkor neked a régi dokumentum van meg.

Pavlicsek Zsolt perkátai lakos
Régen volt egy olyan koncepció, de az már nem él.

Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm, megadnám a szót Sarok Mihálynak.

Sarok Mihály képviselő
Köszönöm.  Én  Ricsivel  teljesen  egyetértek.  Esetleg  Zsolt,  ha  tudnánk  segíteni  egy  üres
telekkel  a  megvalósulásban?  Mennyire  lenne  megoldható  az,  hogy  más  helyen  legyen  a
cégfejlesztés?

Pavlicsek Zsolt perkátai lakos
Klasszikus logisztikai bázishoz valószínűleg szükségünk lesz üres telekre, de nyilván akkor
ha van egy cégközpont. Ez a cégközpont egy olyan protokolláris jelleget is ellát az irodai
munka mellett, amit én nem gondolok más helyszínre átvinni.

Sarok Mihály képviselő
Eddig nem bővült a szociális központ, de vannak terveink vele az öt éves tervünkben. Sok
idős ember van, akiket elvisznek a szomszéd faluba, azért hogy gondozzák, lassan ott sincs
hely. Ezen el kell gondolkozni, hogy hova tudjuk őket tenni. Szeretnénk egy kicsit bővíteni,
ha  úgy  alakul.  Lehet,  hogy  ez  csak  álom,  de  ha  lenne  pályázat  vagy  meg  tudjuk  oldani
támogatókkal.  Szívesebben  támogatnánk  azt,  hogy  ha  más  helyen  valósuljon  meg  a
cégfejlesztésed.

Áldott Richárd István képviselő
Ha mondanál egy „B” lehetőséget az „A” mellé.

Pavlicsek Zsolt perkátai lakos
Én  már  elmondtam.  Az  a  „B”  lehetőség,  hogy  nekünk  logisztikai  klasszikus  bázisra  a
közeljövőben szükségünk lehet.

Sarok Mihály képviselő
Az irodaház és a raktár nem lehetne együtt? Lenne így egy nagy telked parkolóval, bejáróval.

Pavlicsek Zsolt perkátai lakos
Jelenleg nem ez a fejlesztési koncepcióm. Azt tudni kell, hogy ide nagyrészt tárgyalni nem a
szomszéd faluból jönnek. Én a saját közelemben szeretném tudni azokat a helyiségeket, ahol
kínai üzletembereket leültetek tárgyalni.
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Ez a vita egy kicsit már messzebb megy, mert a vállalkozásfejlesztés versus öregek otthonáról
van szó. Elhangzott egy szám. Jelenleg a legrosszabban finanszírozott önkormányzati ágazat a
szociális  szféra.  Jegyző Úr tett  egy állítást  arról,  hogy 49 millió  Ft-tal  egészítjük ki.   Az
látható Magyarországon, hogy öregek otthonát, idősek otthonát magánvállalkozások tartanak
fenn. Önkormányzatok nem hogy megvalósítanak ilyet, hanem lehetőség szerint átadják az
államnak. Ennek óriási költsége van, a jelenlegi épület erre nem alkalmas, a mostani földszinti
funkció  az  irodahelyiségeket  szolgálja.  A  padlástérhez  nagyon  komoly  beruházás  kéne,
kapásból egy lift. Én, ha idősek otthonában gondolkozom, akkor biztos nem egy óvoda mellé
tenném, hanem olyan helyre, ahol kicsit nyugodtabb a környezet. Nagy fába vágott fejszének
tartanám,  ha  az  Önkormányzat  ilyenben  gondolkodna.  Azt  esetleg  támogathatjuk,  hogy
magánvállalkozás  ilyen  területen  megtelepedjen.  A tavalyi  évben megkeresett  minket  egy
vállalkozás,  aki  például  a  vízház  közelében  inkább  szimpatikusabbnak  találta  ezeket  a
területeket.  Inkább egy kicsit  távolabb, de természetesen településen belül.  Egy ötlet  volt,
végül nem érkezett vissza ez az ötletgazda. 
Ha nincs több hozzászólás, akkor javaslom, hogy szavazzunk. Körülbelül 300 000 forintos
tételről van szó. A mai ülésen ennél sokkal hangsúlyosabb témák is voltak, amelyek kevesebb
időt vettek el. A határozati javaslat az lenne, hogy az Önkormányzat a szociális intézmény
telkéből  235  m2-t,  a  bal  sávon  5  méter  szélességben  el  kíván  adni,  telekalakítási
költségvállalási  feltételekkel,  építésügyi hatóságtól való engedélyek megszerzésével,  illetve
azzal a kitétellel, hogy teherautós forgalmat nem bonyolítanak le a területen, 1000 Ft+áfa/m2

áron Pavlicsek Zsolt és Pavlicsek Zsoltné részére. Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért,
kérem, kézfelemelésével jelezze.

A jelen  lévő 7 képviselő-testületi  tag 4 igen szavazattal,  3  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
64/2020. (I. 23.) határozata

Az Önkormányzat tulajdonában lévő telek egy részének értékesítéséről

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott,  hogy a
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  kizárólagos  tulajdonában  lévő  1122/4
helyrajzi számú, természetben a 2431 Perkáta, Bocskai István utca 2. szám alatti
ingatlanból 5 méter szélességű, 47 méter hosszúságú, hozzávetőlegesen 235 m2

nagyságú  terület  vevőjéül  Pavlicsek  Zsolt  és  Pavlicsek  Zsoltné  2431  Perkáta,
Jókai Mór utca1. szám alatti lakosokat jelöli ki.
A Képviselő-testület a terület vételárát 1 000 Ft/m2+áfa összegben határozza meg.
A  vevők  vállalják  az  adásvétellel  kapcsolatos  földhivatali  és  szerződéskötési
költségeket,  a szükségessé váló kerítések megépítését,  a tulajdonjog bejegyzési
költségek,  a  telekalakítással  kapcsolatban  felmerülő  költségek  fedezését,  az
építésügyi hatóságtól való engedélyek beszerzését.
Az adásvételi szerződésben rögzíteni kell a vevők nyilatkozatát arra vonatkozóan,
hogy a területen tehergépjármű forgalmat nem bonyolítanak le.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  az  adásvételi  szerződés
megkötésére. 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.
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Az adásvételi szerződés megkötésére 60 napos határidő van. Megadnám a szót az egyebek
napirendi pontban a Képviselő-testület tagjainak.

Bogó Anikó képviselő
Tájékoztatni  szeretnék  mindenkit,  hogy  az  EFOP-1.2.11.  kódszámú  „Esély  Otthon”
pályázatunk  kapcsán  hamarosan  meghirdetésre  kerül  két  hely,  amelyeket  sajnálatos  okok
miatt kell megtennünk. Természetesen a megfelelő fórumokon is fel lesznek tüntetve. Február
első hetében kiírásra kerül két fő részére újra az ösztönző pályázat.

Somogyi Balázs polgármester
Köszönjük szépen a  bejelentést.  A képviselők részéről  esetleg  van-e kérdés,  hozzászólás?
Jegyző Úr?

Dr. Lakos László jegyző
Nincs.

Somogyi Balázs polgármester
A képviselő-testületi ülést ezennel lezárom.

Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester a testületi ülést 20:25
perckor bezárta.

Somogyi Balázs      Dr. Lakos László
polgármester    jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Vátkainé Boda Ildikó Oláh István
képviselő képviselő
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