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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A 2020. június 25-én 17:00 órai kezdettel megtartott ülésről

Ülés helye: az Önkormányzat hivatalának épületébe

Jelen vannak:
Somogyi  Balázs,  Bogó  Anikó,  Sarok  Mihály,  Áldott  Richárd  István,  Mosonyi-Bógó
Nikolett, Szilasy László

Dr. Lakos László jegyző

Somogyi Balázs polgármester
Tisztelettel  köszöntöm  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testületi  ülésén
megjelent képviselőket,  meghívott  vendégeinket,  illetve a helyszínen minket nézőket és az
interneten  minket  követőket.  Százharminchárom  nap  után,  június  25-én  tartunk
tulajdonképpen nem is rendes,  de nem is rendkívüli  ülést,  mert  néhány napirendi  pont az
előző időszakban elmaradt ülésekből jött át.  Megállapítom, hogy az ülés határozatképes öt
képviselő  jelen  van.  Oláh  István  képviselő  úr  jelezte  a  távollétét.  Az  írásban  kiküldött
napirendekben  teszek  fel  egy  módosítási  javaslatot  majd,  de  először  jegyzőkönyv-
hitelesítőnek javaslom Bogó Anikó és Sarok Mihály alpolgármestereket. Van-e esetleg más
javaslat a jegyzőkönyv-hitelesítőkre? Ha nincs, akkor először Bogó Anikóra tennék javaslatot,
aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemelésével jelezze. Szilasy képviselő úr szavazhat-e Jegyző
Úr ilyenkor?

Dr. Lakos László jegyző
Még nem.

Somogyi Balázs polgármester
Még nem.  Az  előbb  hatot  mondtam a  határozatképesség  megállapításánál,  de  akkor  ötöt
kellett volna mondani?

Dr. Lakos László jegyző
Ötöt.

Somogyi Balázs polgármester
Rendben.

A jelen  lévő 5 képviselő-testületi  tag 5 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az  alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
99/2020. (VI. 25.) határozata

A jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott,  hogy a
2020.  június  25-i  képviselő-testületi  ülés  jegyzőkönyv-hitelesítőjének  Bogó
Anikót választja meg.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
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Határidő: 2020. június 25.

Somogyi Balázs polgármester
Aki  pedig  Sarok  Mihályt  támogatja  jegyzőkönyv-hitelesítőnek  kérem  kézfelemelésével
jelezze.

A jelen  lévő 5 képviselő-testületi  tag 5 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az  alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
100/2020. (VI. 25.) határozata

A jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott,  hogy a
2020.  június  25-i  képviselő-testületi  ülés  jegyzőkönyv-hitelesítőjének  Sarok
Mihályt választja meg.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. június 25.

Somogyi Balázs polgármester
A napirendi  pontokban a logika miatt  a  hetes,  nyolcas  napirendi  pontot  javasolnám előre
hozni.  A  hetest  hármasnak  a  nyolcast  pedig  négyesnek  az  utána  levő  napirendek  pedig
kettővel csúsznak hátrébb. Kérdezem, hogy esetleg egyéb napirendi pont módosításra, vagy új
napirendi pont felvételére van-e javaslat? Ilyet nem látok, ezért elsőnek a két módosításról
szavaznánk és annak az eredményét is figyelembe véve pedig az egész napirendről. Aki a két
módosítást elfogadja, kérem, kézfelemelésével jelezze.

A jelen  lévő 5 képviselő-testületi  tag 5 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az  alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
101/2020. (VI. 25.) határozata

A 2020. június 25-i ülés napirendjének módosításáról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2020. június
25-i  képviselő-testületi  ülés  harmadik  napirendi  pontjában  tárgyalja  a  Pénzügyi  Bizottság
tagjának  megválasztását,  negyedik  napirendi  pontjában  tárgyalja  Perkáta  Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (I.
23.) számú rendeletének módosításával kapcsolatos döntéshozatalt.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. június 25.

Somogyi Balázs polgármester
Aki az előbbi módosítással, tizenöt napirenddel a mai ülés napirendjét elfogadja, az kérem,
kézfelemelésével jelezze.

A jelen  lévő 5 képviselő-testületi  tag 5 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az  alábbi
határozatot hozza:
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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
102/2020. (I. 30.) határozata

A 2020. június 25-i ülés napirendjének elfogadásáról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2020.  június  25-i  képviselő-
testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Napirendi pontok:

1. Szilasy László képviselő-testületi tag eskütétele
2. Rendőrségi tájékoztató a perkátai  Rendőrség Körzeti Megbízottak 2019-ben végzett

munkájáról
3. Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztása
4. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési 

Szabályzat 1/2020. (I. 23.) számú rendelet módosítása
5. Perkátai ÁMK 2019-2020. nevelési évről szóló beszámolója
6. Perkátai Kínai Központ Nkft. 2019. évi beszámolójának tárgyalása
7. Játszótér  fejlesztése  és  új  szabadidős  tevékenységhez  kapcsolódó  infrastruktúra

kialakítás pályázathoz kapcsolódó döntéshozatalok
8. Fényjáték  kialakítása  a  perkátai  Győry-kastélyban  TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00015

projekttel kapcsolatos döntéshozatal
9. Polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről
10. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
11. Az önkormányzati lakások lakbérének mértékéről szóló 10/2007 (IV. 04.) sz. rendelet

felülvizsgálata
12. Az  intézményi  étkezési  térítési  díjakról  szóló  7/2007  (III.  30.)  sz.  rendelet

felülvizsgálata
13. A Szociális  Igazgatásról  és Szociális  Ellátásokról  7/2015. (IV. 24.)  számú rendelet

felülvizsgálata
14. A COVID-19 járvány miatt eddig felmerülő költségvetést érintő változások tárgyalása
15. Egyebek

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. június 25.

I. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Az első napirendi pontunk Szilasy László képviselő-testületi tag eskütétele. A két ülés közti
beszámolóban is látható az eseményeknél, hogy Vátkainé Boda Ildikó visszaadta mandátumát
és  március  elején,  ha  jól  emlékszem  7-én  megkapta  a  mandátumát  a  Helyi  Választási
Bizottságtól Szilasy László a listás szavazáson a soron következő eredményt elért képviselő,
viszont  a  COVID-járvány  és  az  azzal  kapcsolatos  veszélyhelyzeti  intézkedések  miatt  az
esküjét nem tudta megtenni, úgyhogy a mai ülés legelején venném tőle az esküt. Kérem a
képviselő  urat,  hogy  mondja  utánam az  eskü  szövegét,  illetve  kérek  mindenkit,  hogy  az
eskühöz álljanak fel.
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Szilasy László eskütétele a képviselő-testület előtt.

II. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm szépen. Gratulálok. A második napirendi pont a rendőrségi tájékoztató a perkátai
Körzeti  Megbízottak  tavalyi  évi  munkájáról  szóló  beszámoló.  Köszöntöm  megjelent
körünkben Horváth Istvánt az Adonyi Rendőrőrs parancsnokát.  Egyszerre van most éppen
Adonyban  és  Perkátán  is  beszámolója  a  rendőrségnek,  illetve  a  körzeti  megbízottak
munkájáról.  Köszönöm a parancsnok úrnak és Önön keresztül pedig kapitány úrnak, hogy
elkészítették a beszámolót. A beszámolóban látható, hogy mind az Adonyi Rendőrőrs mind
pedig  Perkáta  vonatkozásában  vannak  adatok.  Annak  nagyon  örülök,  hogy  nem  volt
emberölés  Perkátán  2019-ben,  2017-ben és  2018-ban sajnos  volt.  A számokból  láthatóak,
hogy  a  rendőrség  jól  végzi  a  munkáját.  Nagyon  szépen  köszönjük  mind  a  körzeti
megbízottjainknak, mind az őrs, mind pedig a kapitányság munkatársainak azt a munkát, amit
a  perkátai  polgárokért  tettek  2019-ben,  illetve  külön  köszönöm azt,  amit  a  járvány  alatt
végeztek  a  körzeti  megbízottjaink.  Nagyon  sok  olyan  információ  volt,  amiről  tőlük
értesültünk elsőként. Közvetlen kapcsolat volt mindkét körzeti megbízottal, emiatt is nagyon
hálásak vagyunk. Mindent megtettek annak érdekében, hogy mind az önkormányzat  mind
pedig a polgárok a lehető legkisebb kényelmetlenséggel éljék át ezeket a heteket, hónapokat.
Nagyon szépen köszönöm. Meg is adnám a szót parancsnok úrnak, amennyiben az írásos
anyagon  túl  szóban  kívánja  kiegészíteni  a  beszámolóját.  Utána  megadnám  a  kérdésekre
lehetőséget.

Horváth István őrsparancsnok
Köszönöm szépen.  Üdvözlöm  a  megjelenteket,  illetve  a  Képviselő-testület  tagjait.  Külön
gratulálok képviselő úr a kinevezéséhez. A beszámolóval kapcsolatban külön kiegészítést nem
kívánok  tenni.  Ha  kérdés  merülne  fel,  arra  természetesen  megpróbálok  válaszolni.
Amennyiben  olyan  kérdés  merülne  fel,  hogy  egyből  nem  tudok  rá  választ  adni,  akkor
megpróbálok utána nézni és majd választ adni a feltevőnek, vagy a Képviselő-testületnek.
Mindenképpen szeretném megköszönni – ugye itt az elmúlt évben volt egy körzeti megbízott
váltás - hogy az új körzeti megbízott be tudott illeszkedni. Belső átszervezés miatt ment el,
nem azért mert rosszul érezte volna magát a településen, úgyhogy külön köszönöm, hogy az
új  körzeti  megbízottat  befogadta  a  település.  A  polgárőrökkel  jó  a  kapcsolata  a  közös
szolgálatok megvannak. A másik „régi motoros” körzeti megbízott úr is végzi a dolgát, így
ketten lehetőség szerint a település javára tudják fordítani tevékenységüket. Külön szeretném
szintén  megköszönni  a  településnek  a  segítséget,  hogy a  járvány  ideje  alatt  hozzájárultak
fertőtlenítőszerrel,  védőruházattal  kifejezetten  az  Adonyi  Rendőrőrs  működéséhez,  illetve
annak a biztonságosabbá tételéhez, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, tehát ezt külön
köszönöm a településnek, hogy ez létrejöhetett és megtörtént, illetve az egyéni adományokon
keresztül,  ahol szintén fertőtlenítőszerek jutottak el  az őrsre az önkormányzaton keresztül.
Várom a kérdéseket, ha ezzel vagy az anyaggal kapcsolatban valakinek van.

Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm  szépen,  hogy  említette  parancsnok  úr  a  polgárőrséget.  A  polgárőrség  elnöke
Horváth  István  úr  is  itt  van  az  ülésen.  Természetesen  a  polgárőrségnek  is  köszönjük  a
rendőrség mellett a közbiztonság érdekében végzett munkáját. A rendőrök is mindig kiemelik,
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hogy a polgárőrség egy nagyon komoly háttér  az ő munkájuk számára, úgyhogy emiatt  is
örülök, hogy itt van elnök úr. A polgárőrségnél holnap lesz egy tisztújító ülés. Megadnám a
szót a képviselőknek a rendőrségi beszámolóról a parancsok úr felé. Anikó.

Bogó Anikó képviselő
Köszönöm  szépen.  Én  nem  kérdést  tennék  fel.  Úgy  gondolom,  hogy  a  precíz,  részletes
beszámoló az magáért beszél. Én inkább köszönetnyilvánítással tartozom mind a rendőrség,
mind a polgárőrség felé. Had engedjem ezt meg magamnak, ha már Horváth István elnök úr is
itt  van.  Úgy gondolom, hogy az elmúlt  évben akármilyen program, rendezvény, települési
esemény  volt  maximálisan  számíthattunk  a  rendőrség  azonnali  reakciójára,
együttműködésére.  Volt  úgy,  hogy  az  utolsó  pillanatban  sikerült  időpontot  egyeztetni,  de
akkor is a maximális, pozitív hozzáállás és tényleg az azonnali reakció megvolt. Én, mint az
ÁMK igazgatója nagyon szépen szeretném megköszönni a rendőrségnek.

Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm. Áldott képiviselő úr.

Áldott Richárd István képviselő
Annyit  szeretnék  szólni,  hogy  én  is  átolvastam az  anyagot  és  hála  Istennek  a  számok  a
bűnügyi  statisztikában  mínuszban  vannak,  úgy  látom  olyan  tendenciát  mutat  a  perkátai
bűnözés, ami negatívba húzza a bűnözést. Ez köszönet a rendőrségnek és a polgárőrségnek is.
Szeretnék egy számomra és úgy látom a község számára is egy olyan kérdést feltenni, ami
egy pontot igazol. Szeretnénk egy zebrát létesíteni az iskola előtt. Mi ennek a követelménye
közlekedés szempontjából? Erre tudna nekem egy rövid választ adni?

Horváth István őrsparancsnok
Nagyon röviden tudok. Lehet. Hosszabban pedig ez egyeztetés tárgya, hiszen egyrészt ez egy
önkormányzati  fenntartású  út  –valószínű,  úgy gondolom – tehát  az önkormányzatnak kell
kezdeményezni.  Nyilván  meg  kell  vizsgálni,  hogy  ennek  milyen  közlekedésbiztonsági
feltételei vannak. Azt tudom mondani, hogy, ha erre konkrét igény van, akkor egyeztetünk
egy  időpontot  én  ezt  jelzem  a  nálam  sokkal  okosabb  közlekedési  osztályvezető  úrnak  a
kapitányságon. Kijövünk együtt egy bejárásra megnézzük mi az ami ezt közlekedésbiztonság
szempontjából akadályozza és utána van még műszaki feltétele ennek a dolognak, illetve a
közútkezelővel  egyeztetni  kell,  célszerű  őket  is  meghívni  erre  az  egyeztetésre,  ott
elhangoznak  majd,  hogy  milyen  műszaki  paraméterek  szükségesek  ehhez.  Elvileg  utána
ennek csak pénzügyi akadálya lehet. Nagyjából szerintem ennyi, de azt gondolom, hogy ez
egy külön bejárást igényel, ahol szakmailag meg tudjuk nézni és utána az önkormányzat az
aki végrehajta.

Áldott Richárd István képviselő
Rendben, köszönöm szépen.

Horváth István őrsparancsnok
Nagyon szívesen.

Somogyi Balázs polgármester
Szilasy László.
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Szilasy László
Nekem is lenne egy kérdésem. Jogszabályi változás következtében a tankötelezettséget szegő
diákokat eddig kormányhivatalhoz jelentettük be, most a dunaújvárosi rendőrkapitányságra
kell bejelenteni, amit ahogy látok le fognak adni. Sajnos már volt ügyünk és én már beszéltem
az Ön egyik munkatársával. Komolyabban tűnik így egyébként, ha a szülőknek azt mondjuk,
hogy a rendőrségre jelentjük be és hatással van azért a gyerekekre. Még nem látunk tisztán,
hogy  ez  hogyan  alakul  az  eljárásrendben.  Azt  tudom,  hogy  akit  bejelentettünk,  ahhoz  a
rendőrség ki is ment. Ez lenne az egyik. A másik a zebra, amit a képviselő társam is felvetett,
az nagyjából egy tíz éves történet, ezért is lett oda két fekvőrendőr állítva az iskolának a két
részéhez.  Közben  van  egy  buszmegálló,  ami  elég  körülményessé  teszi  a  zebrának  a
lefektetését. Én egyszer már majdnem elvállaltam, hogy büntessenek meg, de én leszek az az
igazgató, aki felfesti a zebrát. Tulajdonképpen ez még a parkrendezés előtt volt és ezért is
terveztük így a parkot az iskola előtt, hogy szűkítettük a kijáratot a gyerekek számára, tehát
maximum most két gyerek tud kimenni egyszerre és mind a két kijárat előtt ott a fekvőrendőr.
Ha ezt a motorosok, autósok, mezőgazdasági gépjárművezetők figyelembe vennék, akkor ott
nem lenne probléma. Másik dolog, hogy mi raktunk már ki figyelmeztető táblát a gyalogos
közlekedésre  a  butikokkal  szemben  az  már  figyelmeztet,  hogy  gyerekek  mászkálnak  át.
Felfesthetünk  egy  zebrát  is,  bármit,  de  jelen  pillanatban  azzal,  hogy  megcsináltuk  a
buszkiállót  –  nagyon jó  dolog  –  ezáltal  az  autósok még  gyorsabban tudnak menni,  mert
bekerülnek a buszmegállóba, tehát elkerülik a fekvőrendőrt. Én is nagyon örülnék, ha lenne
ott egy biztonságosabb közlekedés. Köszönöm a felvetést, én már elég régóta pedzegetem a
zebra kérdést.

Horváth István őrsparancsnok
Akkor csak nagyon röviden. A zebra kérdésre most is azt tudom mondani, hogy ki kell menni
tenni egy bejárást és ott ki fog derülni mind a műszaki része mind a közlekedésbiztonsági
része. Azt gondolom, hogy ebbe felesleges mélyebben belemenni most. A bejárás során az ott
lévő  szakemberek  mindent  tisztázni  tudnak.  A másik  kérdésre  pedig  a  válasz,  hogy még
nekünk  is  újak  ezek  a  cselekmények,  nehezen  is  vizsgálhatók,  bizonyíthatók.  A  szülő
felelősségét  kell  nézni ezekben az ügyekben. Szívesen állok rendelkezésére,  de belemenni
szakmai dolgokba, hogy hogyan is lehet ezeket bizonyítani, vagy mi kell hozzá, nem kívánok,
de nagyon szívesen egyeztetek és megbeszéljük. Azt tudom a konkrét ügy kapcsán – mert
tudom, hogy miről van szó – hogy a KLIKK sem tudja pontosan, hogy milyen jogszabályi
háttérrel meddig, hogyan lehet ezt a kérdést rendezni. Erre az ügyre rájött még a vírushelyzet
miatt  kialakuló online oktatás is, ami szintén egy kicsit  kesze-kusza helyzetet  teremtett  az
oktatásnak ezen részén. De tényleg szívesen állok rendelkezésre,  megpróbálok én is utána
érdeklődni, és utána üljünk le, beszéljük meg, ha így megfelel.

Szilasy László
Természetesen.

Horváth István őrsparancsnok
Akkor köszönöm szépen.

Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm szépen.  Ha nincs  több  kérdés,  akkor  köszönjük  szépen  a  parancsnok  úrnak  a
beszámolót és a kérdésekre adott választ.

Horváth István őrsparancsnok
Köszönöm, további jó munkát kívánok.
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Somogyi Balázs polgármester
Javaslom elfogadni a rendőrégi beszámolót a perkátai Körzeti Megbízottak 2019-ben végzett
munkájáról. Aki támogatja, kérem, kézfelemelésével jelezze.

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

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
103/2020. (VI. 25.) határozata

A perkátai rendőrség Körzeti Megbízottak 2019-ben végzett munkájáról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadta  a  perkátai  rendőrség
Körzeti  Megbízottak  2019-ben  végzett  munkájáról  szóló  beszámolót.  A  beszámoló  a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Felelős  :   Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. június 25.

III. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
133 nap után tudott újra találkozni a Képviselő-testület láthattuk, hogy ez mind negatív mind
pozitív élményeket hozott itt Perkátán. Szerencsére egy pozitív visszaigazolt esettel megúszta
a  település  a  járvány  eddigi  szakaszát,  ez  is  aránylag  az  örömteli  része,  illetve  az,  hogy
nagyon sokan segítettek ebben a 133 napban a perkátai polgároknak, intézményeknek. Volt,
aki pénzzel,  adománycsomaggal, csomagosztással, mint ugye az itt levő Kisboldogasszony
Alapítványi  elnökasszony is  ezt  vissza tudja igazolni.  Fertőtlenítőszerrel  magánszemélyek,
önkéntes csoportok, mint például a pálinkafőzők, tehát nagyon sok személy volt, aki ebben
segített. Én kértem az intézményeket, hogy pontosan vezessék azt is, hogy mikor, ki segített,
hogy mindenkinek meg tudjuk köszönni. Dr. Kormos Zoltán hétvégén küldött anyagában ezt
össze is szedte, illetve a polgármesteri hivatalban az ÁMK-ban az óvódában, iskolában, illetve
a  szociális  intézményben  is  vezetve  kellett,  hogy  legyen.  Úgyhogy  dokumentáljuk  az
utókornak, hogy ki az, aki segített. Én ezúton is szeretném mindenkinek megköszönni, hogy a
perkátai polgároknak segített. A legnagyobb segítségünk összegben és mennyiségben a kínai
testvértelepülésüntől  Huaxiangból  érkezett,  akik  maszkot,  védőruhákat,  lázmérőt,  valamint
klórtablettát  küldtek  számunkra,  amiből  másoknak  is  tudtunk  adni,  például  említette  a
parancsnok úr a rendőrséget is. Pont ők azok, akik most egy hete a hírekben szerepelnek, mint
a  kínai  járványgócpont.  A  testvértelepülésünkön  van  az  a  piac,  ami  alapján  most
tulajdonképpen egy katonai intézkedés van készenlétben, az ottani hírek szerint szigorúbban
kezelik  a  helyzetet,  mint  ahogy  elvárható  lenne,  pont  azért,  hogy  nehogy  nagyobb  gond
legyen. Erőt kívántam az ottani vezetőknek, - akik nekünk segítséget nyújtottak -, hogy minél
hamarabb túl tudjanak jutni ezen a helyzeten és a lehető legszakszerűbben tudják ellátni az
ottani  helyzetet.  Kettő  olyan  személy  is  elhunyt  a  járvány  időszaka  alatt,  akik  Perkáta
közéletében fontos szerepet töltöttek be. Április 15-én hunyt el  életének 65. évében Toldi
Róza Hajnal asszony.  Toldi Róza Hajnal, hitoktató és civil szervezeti vezető, aki 1990-ben
költözött Erdélyből Perkátára családjával, férjével és két gyermekével. Azóta a helyi katolikus
közösség egyik meghatározó alakja volt, a 90-es évektől hitoktató, általában a legkisebbek, az
óvodások és az alsós iskolások katolikus hitoktatója volt, legutóbb Perkátán és Zichyújfaluban
is. 2003-tól vezette az Alba Karitász perkátai alapszervezetét, számos karitász program helyi
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megvalósítója,  illetve  a  legaktívabb  helyi  karitatív  szervezet  vezetője  volt.  Hajni  néni  fő
feladatának  tekintette  a  rászorulók  segítségét,  még  a  Nagypénteki  adománygyűjtést  is  ő
vezette,  illetve  a  koronavírus-járvány  első  heteiben  is  számos  perkátai  ember  ellátását
koordinálta. Az elmúlt években világi lelkipásztori kisegítőként is tevékenykedett a Katolikus
Egyházközségben. Egy ideig tevékenykedett az önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó
bizottságában  külsős  tagként.  2018.  szeptember  8-án  önkormányzatunk  kiemelkedő  és
önzetlen közösségi munkája elismeréseként Perkátáért érdemérem kitüntetésben részesítette.
Május  1-jén,  életének 94. évében hunyt  el  Kenyér József.  Józsi  bácsi  1927.  január  27-én
született  és  közel  36  éven  keresztül  szolgálta  Perkátát  különböző  pozíciókban.  1951-ben
érkezett Perkátára, 1952 elejétől 1961-ig töltötte be a titkári feladatokat, majd 1962-től 1987
decemberében  történt  nyugdíjba  vonulásáig  tanácselnökként  szolgálta  Perkátát.  Mindig  is
büszke volt azokra az eredményekre, amelyek infrastrukturális fejlesztések voltak Perkátán,
hiszen az ő idejében sikerült  fejleszteni  például  az áramszolgáltatást  a vezetékes  ivóvizet,
illetve az intézményhálózat  kiépítésében számos szerepet  töltött  be.  Az ő tanácselnöksége
alatt épült többek között az iskola, az orvosi rendelő, és a gyógyszertár is. Kérek mindenkit
arra, hogy egyperces gyásszünettel emlékezzünk meg Perkáta két polgáráról.

Somogyi Balázs polgármester
A  testületi  ülés  harmadik  és  negyedik  napirendi  pontja  az  új  képviselővel  kapcsolatos
döntéshozatali mechanizmus lesz. Az előző napirendben ez a hetedik és nyolcadik napirendi
pont volt. A Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztása, illetve ennek függvényében pedig az
SZMSZ-ünk módosítása. Ha egyszerű a döntésünk a harmadik napirendi pontban, akkor a
negyedik napirendnél csak függeléket kell módosítanunk. A legegyszerűbb döntés az lenne a
mostani helyzetben, hogy a távozó Vátkainé Boda Ildikó helyett Szilasy László a Pénzügyi
Bizottság tagjává lenne megválasztva. Ehhez két döntés szükséges egyrészt, hogy képviselő
úr  vállalná-e  ezt  a  feladatot,  másrészt  pedig,  hogy  a  képviselő-testület  megszavazza-e  a
feladatra. Szilasy képviselő urat kérdezem, hogy elfogadja a Pénzügyi Bizottság tagságát?

Szilasy László képviselő
Elfogadom.

Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm.  Megkérdezem  a  képviselőket,  hogy  mi  a  véleményük  erről?  Most  még  nem
szavazunk, csak a véleményt kérdezem. Elnökasszony logikusnak tartja a döntést?

Mosonyi-Bógó Nikolett képviselő
Logikusnak tartom.

Somogyi Balázs polgármester
Logikusnak  tartja.  Van-e  esetleg  más  vélemény,  kérdés?  Ha  nincs,  akkor  szavaznánk  a
Pénzügyi  Bizottsági  tagságról.  Ehhez  úgy  tudom,  hogy  minősített  többségű  döntés
szükségeltetik, de mivel ma hét helyett hatan vagyunk itt, ezért mindenhez négy egybehangzó
válasznak kellene megtörténnie. Ha heten lennénk itt, akkor is ugyan ez történne meg. Aki
támogatja  azt,  hogy  Szilasy  László  a  Pénzügyi  Bizottság  tagja  legyen,  az  kérem,
kézfelemelésével jelezze.

A jelen  lévő 6 képviselő-testületi  tag 5 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az  alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
104/2020. (VI. 25.) határozata
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A Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztásáról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  Perkáta
Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi  Bizottsága  tagjának  Szilasy
Lászlót választja meg.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. június 25.

IV. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
A  négyes  napirendi  pontnál  ebben  az  esetben  csak  függelékmódosítás  történne  meg  két
helyen. Egyrészt a képviselői névsorba kerülne be Szilasy László, másrészt pedig a Pénzügyi
Bizottság tagságába kerülne be. Mind a két helyre Vátkainé Boda Ildikó helyett kerül be. Ez
két  külön szavazás  lenne.  Megkérdezem a  képviselőket,  hogy a két  függelékmódosítással
kapcsolatban  van-e  kérdésük,  észrevételük,  hozzászólásuk? Ilyen nincs,  akkor  elsőként  az
egyes  függelékről  szavaznánk,  ami  a  képviselő-testület  listáját  rögzíti.  Aki  támogatja  a
függelék módosítását az kézfelemelésével jelezze.

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

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
105/2020. (VI. 25.) 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 képviselő-testületi tag
Mosonyi-Bógó Nikolett képviselő-testületi tag
Oláh István képviselő-testületi tag
Szilasy László képviselő-testületi tag

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. június 25.

Somogyi Balázs polgármester
Ez is szintén egyszerű szótöbbséges döntés lesz, tehát csak határozat szintű. Aki a Pénzügyi
Bizottság  tagjainak  névsorát  módosítani  kívánja  Szilasy  László  felvételével,  azt  kérem,
kézfelemelésével jelezze.
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A jelen  lévő 6 képviselő-testületi  tag 6 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az  alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
106/2020. (VI. 25.) határozata

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

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

A képviselő-testület állandó bizottságai

Pénzügyi Bizottság:

Elnök: Mosonyi-Bógó Nikolett képviselő-testületi tag
Tagok:Áldott Richárd István képviselő-testületi tag

Oláh István képviselő-testületi tag
Szilasy László képviselő-testületi tag
Bölcskei-Csősz Nikolett külső tag
Molnárné Horváth Zsuzsanna külső tag
Vaskó Ferenc külső tag

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. június 25.

V. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Most jön az ötös napirendi pontunk. Az ötös hatos napirendi pontot alpolgármester asszony
miatt hoztuk az ülésnek az első részére. Egyrészt a Perkátai Általános Művelődési Központ
egy  tájékoztatója,  másrészt  pedig  a  Perkátai  Kínai  Központ  Nonprofit  Kft.  tavalyi
beszámolójának tárgyalása történne meg. Az ÁMK-s tájékoztató kapcsán megadnám a szót
Anikónak.

Bogó Anikó képviselő
Köszönöm szépen. Azt is köszönöm, hogy a napirendek között előre tudta venni a testület ezt
a  kettő  pontot.  Igazából  a  Perkátai  Általános  Művelődési  Központnak  jelenleg  nincs
beszámolási  kötelezettsége,  illetve  munkatervet  is  fogadtunk  már  el.  Nagyon  fontosnak
tartom,  hogy az  elmúlt  három hónap miatt  egy rövid  tájékoztatót  adjak  a  perkátai  ÁMK
működését érintő változásokról. Már azért is, hiszen költségvetés módosítási igény is merül
fel  jogszabályi  kötelezettség  miatt.  A  három  kiemelt  pontról  írtam  ebben  a  rövid  kis
tájékoztatóban.  Az első a  koronavírus  idejét  felölelő  időszaknak a kiemelt  intézkedéseiről
szól,  itt  a  Perkátai  Általános  Művelődési  Központ  alkalmazottaival  végig  egyeztetve,
megbeszélve, illetve a polgármester úrral ezidőben folyamatosan tartottam a kapcsolatot. Itt
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átfoglalkoztatás  történt  a  perkátai  ÁMK munkatársainak  nagy részénél,  az  önkormányzati
feladatellátásban  az  időseknek  nyújtott  segítségben  vettek  részt.  Az  óvoda  folyamatosan
ügyeletet  tartott  ebben  az  időszakban.  Cseréné  Marczal  Zsuzsannával  nagyon  fontosnak
tartottuk,  hogy  a  szülőket  segítsük,  illetve  az  intézményt  is  féltve  nem  szerettük  volna
bejelenteni a bezárását. A közművelődési és közgyűjteményi feladatokat nyilván szüneteltetni
kellett, de ahogy az első engedmények engedték, azonnal reagáltunk rá és megnyitottuk ezt a
két területet is. Igazából ezt a munkát Jákliné Rajcsányi Rozália koordinálta intézményünk
részéről, a következő rendes ÁMK-s beszámolóban Rozika fog tudni mutatni egy részletes
kimutatást.  Ami  fontos,  hogy  történt  egy  olyan  változás,  hogy  az  ágazati  pótlékokat  -
természetesen a dolgozókat értesítve és az ő beleegyezésükkel – egy hónapra visszavettük,
ami  az  önkormányzatnak  egy  anyagi  megtakarítást  jelentett.  Sokan  gondolhatják  ezt
szimbolikus dolognak, de az intézmény életében én úgy gondolom, hogy ez egy olyan dolog
volt,  hogy mindenki helyt tudott  állni  és ezt egy szükséges dolognak tartotta,  elfogadta és
beleegyezetett.  A  második  pont  a  pedagógusok  10  %-os  béremelése,  itt  pontosan  a
jogszabályi hátteret írtam le hivatkozásként. Most július elsejétől hatályos ez a béremelés, ami
a pedagógusokat érinti. Ez nem egy olyan béremelést jelent, hogy az alapbérre kerül rá a 10
%, hanem tulajdonképpen egy pótlékot fognak kapni a pedagógusok, ami egy – a besorolástól
változhat  –  fix  összeget  jelent.  Erre  a  gazdasági  vezetőnk  Szarka-Áldott  Katalin  elő  is
készítette már a kinevezésmódosításokat, hogy július 1-től hogyan is változnak a bérek, illetve
az óvodavezetés és az óvodavezető helyettes pótléka fog emelkedni ezen jogszabályi változás
értelmében.  Én leírtam, hogy jelenleg mennyit  jelent  bruttóban,  természetesen  erre  még a
munkáltatót terhelő járulékot rá kell számolni, illetve általában augusztus közepétől szoktuk
felvenni azokat  az új alkalmazottakat,  akikkel szeptemberben el tudjuk kezdeni a nevelési
évet.  Tehát  ez  az  összeg  még  nőni  fog  ennek  függvényében,  amit  most  nem  tudunk
megjósolni,  hogy  az  összes  státuszt  be  fogjuk-e  tölteni,  illetve  hogy  milyen  végzettségű
emberrel  fogjuk  tudni  betölteni.  A  harmadik  pont  pedig  a  közalkalmazotti  jogviszony
változása,  amit  nagyon  fontosnak  tartok  megemlíteni.  Igazából  itt  szintén  a  törvényi
hivatkozást  írtam le,  hogy mi alapján is  kell  változtatni.  Ez már egy nagyon régóta zajló
egyeztetés és vita tárgyát képezi a közművelődési, közgyűjteményi dolgozók körébe ezen a
területen. Nyilván vannak előnyei és vannak hátrányai. Itt Perkátán igazából nagyon kevés
embert fog érinteni. Az hogy a közalkalmazotti jogviszony munkaviszonnyá alakul ez szintén
nekünk  lesz  egy  adminisztrációs  feladat,  és  törvényből  a  kötelező  határidőket  mindenki
láthatja. Az alapító okiratunkat emiatt módosítani nem kell, hiszen a munkaviszony jelenleg is
szerepel  a  Perkátai  Általános  Művelődési  Központ  alapító  okiratában,  így  igazából  a
testületnek ezzel nincs semmi teendője. Ez a munkaszerződések módosítását jelenti, amit én
még el fogok végezni. Nagyjából ennyit szerettem volna, ezek voltak azok, amit kiemeltem
fontosnak  tartok  a  jogszabályi  változások  miatt,  illetve  aminek  egyéb  bérvonzata  is  van.
Szerettem volna kiemelni ezeket, hogy a jövőben a gazdálkodás tudjon számolni. Köszönöm
szépen.

Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm az intézménynek azt a munkát, amit a járványban nem a saját szakterületükkel
kapcsolatosan végeztek. Számos feladatban segítettek az intézmény dolgozói, gondolok itt az
idősek látogatására, amit köszönök szépen. Köszönöm Jákliné Rajcsányi Rozália munkáját is.
Végig kitartott  az  intézmény vezetése amellett,  hogy felügyeletet  tartson az óvoda. Eltérő
véleményem volt az elején nekem arról, hogy ne zárjon be az óvoda. De az intézményvezetők
kitartottak azon álláspont mellett, hogy legyen minimum felügyelet. Én a véleményüket végül
elfogadtam. Ezzel a státuszok megőrzése is volt a céljuk, illetve természetesen a gyermekek
ellátása is. Volt olyan időszak, amikor csak 1-2 gyermeket láttak el az óvodában, ilyenkor
átcsoportosítottuk  a  munkatársakatkat.  Vezetőasszony  a  pótlék  bevezetéséről  adott
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tájékoztatást,  nyilván  ez  jogszabályi  kötelezettség,  illetve  a  közalkalmazotti  jogviszony
változásaival kapcsolatos következmény, amihez nekünk alkalmazkodni kell, tehát nem a mi
döntésünk, hanem végrehajtunk kormányzati, vagy parlamenti döntéseket ezzel kapcsolatban.
Köszönöm szépen a tájékoztatót, megadnám a szót képviselőknek. Áldott képviselő úr.

Áldott Richárd István képviselő
Köszönöm szépen.  Lehet  számomra  tűnik  bonyolultnak,  de  itt  a  10%-os  elvonás  csak  a
pedagógiai dolgozók, tehát az óvónők bérelvonásával történt, vagy az ÁMK-hoz tartozó Kínai
Központ dolgozóitól is?

Bogó Anikó képviselő
A Kínai  Központ  semmiféle  pótlékban  nem részesül,  tehát  a  Kínai  Központ  munkatársai
bérminimumot kapnak. A Kjt. szerint ez egy kötelező pótlék, kötelezően jár nekik, de mivel
más feladatot láttak el, ezért lehetett ezt megtenni, hogy a pótlékot visszavonjuk. Ennek az
alapvető  célja  tényleg  az  volt,  hogy  az  önkormányzat  gazdasági  helyzetén  egy  kicsit
javítsunk.  A  pedagógiai  munkát  segítők  bérén  van  egy  pótlék,  ami  a  pedagógiai
asszisztenseket  és a dajkákat  érint.  Van a közművelődési  pótlék,  ami a mi bérünkön van,
vagyis a Dórién és az enyémen van rajta,  illetve a közgyűjteményi szakemberén, tehát  az
Editén van. Tőlünk került elvonásra a közművelődési pótlék és a pedagógusoknál pedig van
egy  egyéb  pótlék  pont  azért  mert  általában  egyedüli  szakemberként  visznek  egy-egy
csoportot,  tehát  vagy  pedagógus  asszisztenssel  vagy  gyakornokkal  párban  tudják  ellátni
feladatukat és ezért egy minimál pótlék az ő bérükön rajta van, ezt erre az időszakra elvettük
tőlük.

Áldott Richárd István képviselő
Ez a 10%-os elvonás a vírushelyzet feloldásával változik ezek szerint?

Bogó Anikó képviselő
Ezt arra az egy hónapra vettük el, amikor indokolt volt és tényleg nem látták el ezt a feladatot.
A június hónappal vissza is került természetesen.

Áldott Richárd István képviselő
Rendben, köszönöm szépen.

Somogyi Balázs polgármester
A mostani anyagban szereplő 10%-os béremeléssel nem függ össze?

Bogó Anikó képviselő
Nem függ össze. Az csak a diplomás pedagógusokat, illetve a diplomás pedagógiai munkát
segítő  munkatársakat  érinti,  de  a  mi  intézményünkben,  csak  diplomás  pedagógus  van,
úgyhogy az ő bérükre fog rákerülni ez a 10%-os pótlék.

Szilasy László képviselő
Pontosítva, amikor elkezdődött a gyermekfelügyelet újra az óvodában, akkor már visszakerült
ez a pótlék az óvodapedagógusoknak a bérére, mert akkor ezek szerint egy hónapra…..

Bogó Anikó képviselő
Egy hónapra lett elvéve.

Szilasy László képviselő
Mert  akkor  nem  volt  semmifajta  gyermekfelügyelet,  de  miután  lett  gyermekfelügyelet
visszakerült.
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Áldott Richárd István képviselő
Gyermekfelügyelet végig volt.

Somogyi Balázs polgármester
Nem általánosan lett elvéve, igaz?

Bogó Anikó képviselő
Nem általánosan, hanem egy hónapra lett elvéve.

Somogyi Balázs polgármester
De nem úgy értem, hanem nem is időszakra, nem is mindenkitől.

Bogó Anikó képviselő
Akik kapták egyáltalán ezt a pótlékot.

Szilasy László képviselő
Richárd  kiegészítette  közben,  hogy  végig  volt  gyermekfelügyelet,  vagyis  aki
gyermekfelügyeletet látott el, annál nem volt elvonás.

Bogó Anikó képviselő
Úgy van, hogy ezt a pótlékot, mint említettem azért kapják a pedagógusok, mert közoktatási,
közintézményi feladatot látnak el, illetve konkrétan a pedagógusok a nagylétszámú csoportot
egyedüli szakemberként vezetik. Ez nem volt indokolt, amikor három gyermek volt az egész
óvodában.

Szilasy László képviselő
Amikor karatén volt ez nem valósult meg.

Bogó Anikó képviselő
Így van. Természtesen előtte az intézmény vezetésével egyeztettem, illetve próbáltam Balázst
lebeszélni arról, hogy ez ne több hónap legyen.

Szilasy László képviselő
Köszönöm szépen.

Somogyi Balázs polgármester
Mosonyi-Bógó Nikolett képviselő asszony.

Mosonyi-Bógó Nikolett képviselő
Nekem olyan kérdésem lenne,  hogy jelenleg  hány óvodapedagógust  vagy ÁMK dolgozót
várunk jelentkezés szempontjából?

Bogó Anikó képviselő
Hármat.

Mosonyi-Bógó Nikolett képviselő
Mind óvodapedagógus?

Bogó Anikó képviselő
Igen.
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Áldott Richárd István képviselő
Főiskolai végzettség szükséges az állás betöltésére?

Bogó Anikó képviselő
Hát elvileg szükséges, gyakorlatilag folyamatban lévő diplomával is veszünk fel embereket,
hiszen a szükség az nagyúr ebben is.

Szilasy László képviselő
Jelenleg létezik a pedagógus rendszerben középfokú pedagógus, tehát, érettségije van, jár már
főiskolára és a rendszerek fogadják, mert hiány van. Ez egy elég furcsa helyzet, de nálunk is
van ilyen.

Áldott Richárd István képviselő
Nem tudom, hogyan tudják tanítani a gyerekeket.

Szilasy László képviselő
Hát mi azt  úgy tudjuk áthidalni,  hogy egésznaposba rakjuk be és gyakorlatilag,  mint  egy
gyakornok az egésznapos tanító keze alatt dolgozik. Önállóan nem engedjük őket dolgozni.
Ez a lehetőségünk van.

Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm szépen.  Van-e  esteleg  további  hozzászólás,  kérdés  a  napirendhez?  A  testületi
meghívóban  beszámolóként  lett  feltüntetve,  de  Anikó  tájékoztató  formában  mondta  el.  A
tájékoztatóról pedig nem kell szavazni. Ha tájékoztatónak vesszük és nincs ellene kifogás,
akkor a Képviselő-testület úgy látom tudomásul vette a tájékoztatót.

VI. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Hatodik napirendi pontunk a Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolója.
Az  önkormányzatunk  tulajdonában  levő  vállalkozás  2015-ben  alakult  a  kastély  felújítás
pályázatához kapcsolódó vállalkozásunk ez. Magát üzemelteti és ezt az épületet. 2020. június
9-én tartott a Felügyelő Bizottság ülést az ügyvezetés által elkészített anyagok alapján, ehhez
kapcsolódóan  az  önkormányzatnak,  mint  tulajdonosnak  is  szükséges  döntéseket  hoznia.
Megadnám a szót ügyvezető igazgató asszonynak.

Bogó Anikó képviselő
A  Perkátai  Kínai  Központ  Felügyelő  Bizottságának  tagját  Virágné  Csöpikét  nagyon  sok
szeretettel köszöntöm és nagyon örülök neki, hogy eltudtál jönni a mai testületi ülésünkre.
Igazából az önkormányzatnak a Kínai Központtal kapcsolatban ezt minden évben meg kell
tennie. A Felügyelő Bizottság átnézni, véleményezi a tavalyi évi beszámolót, itt elsősorban
pénzügyi  beszámolóról  van szó.  A pénzügyi  beszámolót  Szakra-Áldott  Katalin  készíti  el.
Katinak a Kínai Központnál nincs hivatalos jogviszonya egy önkéntes szerződés keretében
nulla  forintért  látja  el  a  pénzügyi  vezetéssel  járó  feladatokat,  így  ezt  a  beszámolót  is  ő
készítette  el.  Igazából  ráérnénk még ezt  a  beszámolót  elfogadni,  de  Katinak mindig  az  a
határozott kérése, hogy minél előbb, hogyha már a Felügyelő Bizottság tárgyalta. Látszik az
anyagban,  hogy  március  20-án  már  elkészítette  Kati.  Nyilván  akkor  még  a  Felügyelő
Bizottságot nem tudtuk és nem is szerettem volna összehívni, illetve azt sem akartam, hogy
csak Somogyi Balázs polgármesterként egyszerűen egy határozattal aláírja ezt a beszámolót.
A  Képviselő-testületnek  a  pénzügyi  beszámolót  el  kell  fogadnia  és  egy  határozatszámot
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szeretnénk majd kérni. A Felügyelő Bizottság nem csak ezt a napirendi pontot tárgyalta –
átküldtem  a  szöveges  értékelést  is,  vagyis  a  beszámolót,  illetve  az  összesített  pénzügyi
beszámolót is minden képviselő részére -, hanem a pénzügyi beszámolón kívül a programokat
átbeszéltük, végig néztük a 2020-as évben a jegyeladásokkal márciusig, vagyis a bezárásig
meddig jutottunk el. Az év eleji nagy rendezvénynek köszönhetően a turisztikai attrakciók
száma  viszonylag  magas  volt,  illetve  volt  több  programunk  is.  A  Felügyelő  Bizottság
nevében, - ha mondhatom - arra jutottunk, hogy semmiképp nem szeretnénk azt, hogy ezt az
évet  ki  kelljen,  hogy  hagyjuk  vagy  akár  probléma  legyen  a  fenntartással,  hanem  az  év
második felében az indikátorokat igenis teljesíteni kell,  hogy ebből a fenntartásnál nehogy
probléma legyen. Lehetne itt hivatkozni, hogy a koronavírus miatt nem tudnunk indikátorokat
teljesíteni,  de ez ugye azt  jelentené,  hogy egy évvel  a  kastélyfenntartást  kitolnánk.  Ezt  a
Felügyelő Bizottság egyöntetűen nem szeretné, tehát az a kiemelt célunk, hogy ezt az évet is
le  tudja  úgy  zárni  a  Kínai  Központ,  hogy  minden  indikátor  teljesítve  legyen.  Itt  a
foglalkozatottak  száma a  turisztikai  attrakciók  száma,  szolgáltatásokból  származó  bevétel,
illetve a jegyeladások az, amit mindenképp teljesítenünk kell. Én úgy gondolom, hogy ez az
év  még  teljesíthető  lesz  a  megfelelő  ütem  betartásával.  Tájékoztatót  tartott  a  Felügyelő
Bizottság  a  koronavírus-járvány  idején  hozott  intézkedésekkel  kapcsolatban.  A  Kínai
Központot is be kellett zárnunk, mert látogatókat nem tudtunk fogadni. Ez időre szintén az
alkalmazottakat utasítottuk az idősek ellátásában szükséges segítségnyújtásra. Ez megtörtént
és  így  tudtuk  biztosítani  ebben  a  két  hónapban  az  alkalmazottaknak  a  státuszát,  tehát
átfoglalkoztatás történt itt is. A negyedik pont, amit a Felügyelő Bizottsággal egyeztettünk,
hogy  én  október  elsejétől  mindenképp  két  évre  szeretném  kérni  a  fizetés  nélküli
szabadságomat.  Október  egytől  beszéltük,  reméljük,  hogy  ez  az  időpont  nem  kell,  hogy
előrébb kerüljön. A bizottsággal beszéltünk helyettesítésről, nyilván itt a pályázat által vannak
megkötött  dolgok.  Az  anyagban  kiküldtem,  hogy  milyen  végzettséggel  és  milyen
tapasztalattal kelljen, hogy rendelkezzen a Kft-nek az ügyvezetője. Bruttó 100 000 forintos
bért  állapítottunk  meg  2015-ben,  azóta  azt  a  bruttó  összeget  visszük  fizetésként.  Nincs
költségtérítés, semmiféle költségelszámolás nem illeti meg az ügyvezető igazgatót, ami plusz
terhet róhatna a Kft-re. Igazából két személy van, akit tudnánk ajánlani. Az „A” variáció, aki
szakmailag is alkalmas lenne ennek a feladatnak az ellátására, illetve már tapasztalattal is bír,
hiszen  2018-ban  egyszer  már  kértem  egy  évre  a  fizetés  nélküli  szabadságomat  és  akkor
Szilasy László elvállalta ezt a feladatot. Úgy gondolom, hogy szakmailag is Laci megfelelő
lenne, végzettségeit is tekintve alkalmas és egy évig már ellátta ezt a feladatot és tökéletesen
tisztában  van  ő  is  azzal,  hogy  mit  jelenthet  az,  ha  mi  nem tudjuk  biztosítani  ezeket  az
indikátorokat.  A  Kínai  Központ  és  az  önkormányzat  között  egy  nagyon  szoros
együttműködésnek kell lennie, ugyan olyan szorosnak, mint amilyen az ÁMK-val van, hiszen
e nélkül nem fogjuk tudni fenntartani ezt a pályázatot. Azért is örülök, hogy Csöpike is el
tudott  jönni  a  mai  napon ide,  mivel  az elsődleges  javaslatunk az ügyvezetésre  az Szilasy
László lenne.

Somogyi Balázs polgármester
Szétválasztanám  a  témát.  A  2019.  évi  beszámolót  szerintem  fogadjuk  el  utána  pedig  a
személyi kérdésekkel foglalkozzunk.

Bogó Anikó képviselő
Jó, persze.

Somogyi Balázs polgármester
Megadnám  a  szót  a  képviselőknek  a  Kínai  Központ  Nkft.  2019.  évi  beszámolójával
kapcsolatos kérdésekre, észrevételekre. Parancsolj Niki.
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Mosonyi-Bógó Nikolett képviselő
Azt szeretném megkérdezni, hogy melyik az az időpont, amikor ezt legkésőbb el kell fogadni?
Tudom, hogy a Kati szeretné, hogy minél előbb, de van ennek egy határideje egyébként?

Bogó Anikó képviselő
Hát a beszámolót el kéne fogadni.

Somogyi Balázs polgármester
Általában május 31-e szokott lenni.

Bogó Anikó képviselő
Egyeztettünk  róla  és  Balázs  azért  nem fogadta  el  május  31-ig,  hanem megvártuk  vele  a
testületi ülést.

Somogyi Balázs polgármester
Én javasolnám, hogy fogadjuk el. Áldott képviselő úr, parancsolj.

Áldott Richárd István képviselő
Nekem már  szemet  szúrt  otthon  a  terembevétel.  A terembérlet  bevétele  18  millió  forint.
Ennyire sok rendezvény volt a 2019-es évben, hogy ilyen összegű bevétel keletkezett?

Bogó Anikó képviselő
Nem, ebben benne vannak az állandó bevételek, tehát amit az ÁMK bérel a Kínai Központtól.

Áldott Richárd István képviselő
Így már érthető. Szeretném még hallani tőled a „B” verziót Szilasy úr helyett, mivel már az
„A”-t hallottuk.

Somogyi Balázs polgármester
Először zárjuk le a beszámolót, mert az hivatalos, le kell adni, a másikkal pedig szeptember
30-ig ráérünk. Van-e a beszámolóval kapcsolatban valakinek kérdése? Ha nincs több kérdés,
akkor  én  javaslom  elfogadni  a  Perkátai  Kínai  Központ  Nkft.  2019.  évi  gazdálkodási
beszámolóját. Aki ezt támogatja, kérem kézfelemelésével jelezze.

A jelen  lévő 6 képviselő-testületi  tag 5 igen szavazattal,  1  nem szavazattal  az  alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
107/2020. (VI. 25.) határozata

A Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolójának elfogadásáról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Perkátai Kínai Központ
Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolóját. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Felelős  :   Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. június 25.

Somogyi Balázs polgármester
A második része pedig a napirendnek egyrészt az illető kérdése, amire történt már itt  egy
javaslat,  illetve  Anikó  mondott  egy  „B”  javaslatot  is.  Másrészt  pedig  most  lenne  a
legegyszerűbb lehetőség arra, hogy a Felügyelő Bizottság tagságát módosítsa a Képviselő-
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testület,  mert jelenleg elhangzott,  hogy Virág Györgyné – a Felügyelő Bizottság tagja - itt
van,  de  két  olyan  személy  is  tagja  a  bizottságnak,  akik  az  előző  Képviselő-testületben
szerepeltek, de mandátumot a 2019-es választáson nem nyertek. Ők lezártak most egy évet,
tehát  meg lehet  újítani,  de ugyan így vannak más posztok is, amelyeknél  felmerülhetne a
tisztújítás  kérdése,  gondolok  itt  a  Perkátáért  Közalapítványnak  a  tagságára,  ahol  alapítói
jogkörei vannak az önkormányzatnak,  itt  pedig tulajdonosi  jogköre van. Most adnám meg
Anikónak a szót, hogy válaszoljon Áldott képviselő úrnak.

Bogó Anikó képviselő
Jó, köszönöm. A „B” verzió pedig Lászlóné Szabó Edit lenne. Edit is rendelkezik a megfelelő
végzettséggel,  amivel  ezt  a  központot  tudná  vezetni.  A  Felügyelő  Bizottsággal  azért  is
egyeztünk meg abban, hogy Szilasy László legyen első körben felkérve, hiszen neki van már
tapasztalata az Edit pedig ennek az egésznek a működését ÁMK részről kívülről látta. Tehát
ahhoz, hogy ő átvegye a folyamatban lévő dolgokat részéről is nehezebb munka lenne, illetve
a mi részünkről is. Laci a pályázat megvalósítása idején is már látta ezt az egész projektet
belülről is.

Somogyi Balázs polgármester
Azért történik belsős tagnak a javaslata, mármint belsős önkormányzat keretein belül dolgozó
személynek,  mert  a  pályázatban  szereplő  fél  státusz  bérét  tekintve  a  szakképzett
bérminimumnak a felét sem éri el ez a bér, tehát nyilván főállásban nem szívesen vállalná el
senki, viszont másodállásban járható ez az út. Mind a két személy másodállásban látná el ezt a
feladatot.  Egy önállóan  meghirdetett  állásként  szerintem nem sokan jelentkeznének  bruttó
100 000 forintért. Parancsolj Ricsi.

Áldott Richárd István képviselő
Annyit  szeretnék  kérni,  hogy  a  hiányzó  testületi  tag  is  itt  legyen  és  az  ő  jelenlétében
szavazzuk meg ezt a kérdést. Úgy gondolom, hogy akkor az Oláh Istvánt is meg tudnánk
hallgatni és akkor a következő testületi ülésen már tudnánk szavazni.

Somogyi Balázs polgármester
Lesz még olyan napirend, aminél a Pityu véleményére is kíváncsiak vagyunk.

Áldott Richárd István képviselő
Akkor ezt el tudjuk napolni?

Bogó Anikó képviselő
Szerinem igen.

Somogyi Balázs polgármester
Persze.

Áldott Richárd István képviselő
Rendben, köszönöm.

Somogyi Balázs polgármester
Anikó hibázott, hogy betette a szeptember 30-at. Megadnám a szót Szilasy képviselő úrnak.

Szilasy László képviselő
Köszönöm szépen. Én is kértem volna, mert nekem el kell dönteni. Most két variáció lett
feldobva. Én valóban csináltam, amikor Anikó első gyermekét várta. Nem volt egyszerű, ugye
négy órás heti munkaidőben vállaltam. A lehetőségem nekem itt azért van meg, mert kötött-
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kötetlen a munkaidőm, tehát napi nyolc óra, de azt hogyan osztom be az az én dolgom. Ezért
tudtam elvállalni. Engem ilyen szempontból maga a havidíjazás nem inspirál egyébként, tehát
ha  a  testület  úgy  dönt,  hogy  én  végezzem  el  ezt  a  munkát,  nem tartok  igényt  az  egész
összegre.  Egy  nagyon minimális  összegre  igen,  mert  valamennyit  be  kell  írni.  Szerettem
csinálni,  amikor csináltam. Valóban közel egy éven keresztül végeztem és úgy gondolom,
hogy tudtam segíteni a Nonprofit Kft-nek.

Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm.  Úgy  értelmeztem,  hogy  a  napirend  második  részét  az  ügyvezető  igazgató
kinevezése  október  1-jétől  témával  kapcsolatos  döntéshozatalt  a  Képviselő-testület  a
következő ülésére halasztja. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemelésével jelezze.

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

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
108/2020. (VI. 25.) határozata

A Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának megválasztásáról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  a  Perkátai
Kínai Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának megválasztását, 2020. október 1-jétől
határozott időtartamra a következő testületi ülésre halasztja.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. június 25.

VII. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Lesznek még olyan napirendek, amivel a képviselő-testületnek hamarosan kell foglalkoznia,
mint például a tavalyi évi zárszámadás az úgynevezett gazdasági programot sem hozta meg a
Képviselő-testület, annak április vége lett volna a határideje. Minimum egy képviselő-testületi
ülés még lenne, de úgy gondolom, hogy a nyolcas napirendi pontnál is felmerülhet az, hogy
halasztás történik a témakörben. Most jön a hetedik napirendi pont, ami a játszótér fejlesztése
és új szabadidős tevékenységhez kapcsolódó infrastruktúra kialakítás pályázathoz kapcsolódó
döntéshozatalokról  szól.  Ez  VP6-19.2.1-63-2-17  nevű  pályázat.  Egy  Lieder-pályázat,
amelynek keretein belül négy infrastrukturális elemnek a fejlesztése valósulna meg a Kastély-
kerti ingatlanon. Három ingatlan van, ami egybefügg egymással, maga a Győry-kastélyhoz
kapcsolódó ingatlan, ami a régi kék kerítésig tart, az iskolánál, ami szintén a régi kék kerítésig
tart, illetve az alatta lévő terület, amely egészen a géptelepig a Park és Sport utcáig, valamint a
Peking utcáig tart. A felnőtt játszótér mellett egyrészt –különböző nevek szerepelnek, mivel
nem én kértem az ajánlatot, ezért keverednek – egy Street Workout pálya kialakítása történne
meg,  egy  Teqball  asztal,  valamint  Snookball  pálya,  ami  egy  biliárdpályához  hasonló
létesítmény és lábbal  kell  játszani.  A PÖPE által  épített  játszótérnek a részleges felújítása
szerepelne  még  a  projektben.  Három döntés  kapcsolódna  ehhez  a  napirendhez  és  –  ez  a
Mezőföldi  Híd  Térségfejlesztő  Egyesületen  keresztül  jött  –  két  pályázatunk  van  még
függőben ezen egyesületen keresztül mind a kettő VP-s. Az egyik pályázat már megvolt még
2018-ban a búcsú a lovasnap, illetve az IFI Feszt és a kastély padlásán levő kiállítótérnek a
részleges infrastrukturális fejlesztése volt benne és ezek megvalósítására 4,3 millió forintot
nyertünk.  Már  több mint  másfél  éve  kész  a  projekt,  de  még  támogatási  okiratunk  nincs,
döntést  már  hozott  mindenki  és  várjuk  vissza  a  forrásokat.  A mostani  pályázatnál  tavaly
kaptuk meg ugyan a támogatási okiratot, de itt is sok minden húzódott. Az első döntés az
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lenne, hogy lehet egy 50 %-os előleget kérni a pályázat megvalósításához. Körülbelül 7 millió
forintos  nyereményű  a  pályázat,  melynek  az  50  %-át  meg  tudnánk  kapni.  Én  2017
decemberében tettem egy felhívást  a  települési  portálon,  –  akkor  adtuk be a  pályázatot  –
ennek  a  pályázatnak  a  segítésére.  Akkor  körülbelül  700-800  ezer  forintot  gyűjtött  az
alapítvány és ha jól tudom négy adományozó volt aki erre a célra tett forrásokat. Anikó meg
tudod mondani pontosan?

Bogó Anikó képviselő
Nem tudom megmondani sajnos, nem néztük meg.

Somogyi Balázs polgármester
Erre  a  célra  körülbelül  fél  millió  forint  kellene  még.  Ha  ez  meglenne,  akkor  az
önkormányzatnak  nem  kellene  külön  forrásokat  beletennie.  Múlthéten  egyeztettünk  a
közreműködő szervvel, hogy vannak határidők a pályázatban hiába nem történt meg az előleg
igény  és  hiába  nem történtek  meg  a  különböző  pályázati  események,  akkor  is  a  beadási
határidőhöz  hozzárendelt  szabályokat  kell  alkalmazni  és  nekünk  az  első  mérföldkövet
teljesítenünk kell idén július 31-éig. Az első mérföldkőben pedig a most a képviselők elé tett
ajánlatok szerepelnek a Teqball  asztal  és a Kondipark – amit én Street Workout pályának
hívok – azt viszont nem tudom, hogy a játszótér is abban szerepel-e, valamint a Snookball
pálya  is  itt  van.  Tehát  ez  mind  a  kettő  az  első  mérföldkő,  vagyis  az  önkormányzatnak
valamennyi előfinaszírozást kell bele tennie.

Bogó Anikó képviselő
Igen.

Somogyi Balázs polgármester
Ha  a  két  legjobb  ajánlatot  kiválasztja  az  önkormányzat,  vagyis  a  Teqball  asztal  és
Kondiparknál  a  4 781 550  forintosat  a  Snookball  pályánál  pedig  az  1 104 900  forintosat,
akkor az körülbelül 5 900 000 forint és akkor még van a játszótér felújítására is egy tételsor.

Bogó Anikó képviselő
Így van, a második mérföldkővel kell azt elérni.

Somogyi Balázs polgármester
A jelenlegi becslések szerint 7,5 millió az összköltségvetés akkor 1,6 millió forint marad a
játszótérre.

Bogó Anikó képviselő
Abból pedig négy darab játszótéri eszköznek a felújítása történne meg.

Áldott Richárd István képviselő
A játszótérnek a helyszíne az nem változik?

Somogyi Balázs polgármester
Nem.

Áldott Richárd István képviselő
És a többi játéknak a kialakítása a volt kerítés mellett befele a meggyes felé lenne?

Somogyi Balázs polgármester
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A Street Workout pálya a felnőtt játszótér mellé kerülne a régi kék kerítés vonalától lejjebb. A
Teqball  és  Snookball  pedig  a  műfüves  pálya  alatt  lenne  körülbelül.  Tehát  egy  vonalban
nagyjából, hogy ne kelljen fát sem kivágni.

Mosonyi-Bógó Nikolett
Tehát ha én ezt jól értem, akkor az önkormányzatnak számszerűen mennyi pénzt kellene ebbe
beletennie?

Somogyi Balázs polgármester
Ha most kapunk 3,5 millió forintot az előlegben, illetve van legjobb esetben 750 000 forintja
erre  a  célra  a  Perkátáért  Közalapítványnak,  akkor  az  4 250 000 forint,  míg  ez a  két  tétel
látszik, hogy 5,9 millió forint.

Mosonyi-Bógó Nikolett
Akkor 1,7 ezer forintnak kell lennie.

Somogyi Balázs polgármester
1 700 000  forint  előfinanszírozás  kellene  hozzá  július  31-ig,  vagy  ameddig  a  számlákat
esetleg tudjuk tolni. Természetesen amint ki vannak fizetve a számlák azt egyből adjuk be,
hogy forogjon körbe a pénz. Sajnos az első és második mérföldkő nem 50-50 %, hanem az
más.

Áldott Richárd István képviselő
Mennyi az elsőnek a határideje?

Somogyi Balázs polgármester
Július 31.

Mosonyi-Bógó Nikolett
Egy hónap.

Áldott Richárd István képviselő
Lesz addig még testületink?

Somogyi Balázs polgármester
Biztos, hogy lesz.

Áldott Richárd István képviselő
Csak mert ezt pont pénzügyin kéne tárgyalni.

Somogyi Balázs polgármester
Viszont,  ha ezeket  nem rendeljük  meg,  akkor  nem biztos,  hogy lesz esélyünk arra,  hogy
elkészüljön.

Mosonyi-Bógó Nikolett
Van-e rá fedezetünk?

Somogyi Balázs polgármester
Jelenleg a költségvetésünkben nem sok fedezet van.

Mosonyi-Bógó Nikolett

21



Minek a terhére tudnánk adni 1,7 millió forintot?

Somogyi Balázs polgármester
Hát a pályázat megvalósításnak a terhére.

Mosonyi-Bógó Nikolett
De honnan lenne elvonva?

Somogyi Balázs polgármester
Itt az a kérdés, hogy meg akarjuk oldani ezt a problémát vagy nem.

Mosonyi-Bógó Nikolett
Sok  ilyen  probléma  lett  korábban  megoldva,  amiből  az  adódott,  hogy  olyan  helyzetben
vagyunk, amilyenben vagyunk.

Bogó Anikó képviselő
Ez egy 100 %-os támogatottságú pályázat, tehát így van ezt a pénzt egy az egyben meg fogja
kapni az önkormányzat. Mivel ennyire sűrűn vannak a mérföldkövek a végén, itt amint ki van
fizetve a pénz, megvalósul és az elszámolást be tudjuk adni a pénz pedig nagyon rövid időn
belül vissza fog jönni.

Áldott Richárd István képviselő
Az éves költségvetéshez, amit számoltunk vissza tudjuk rakni ebben az évben?

Somogyi Balázs polgármester
Garanciát nem tud senki vállalni rá.

Bogó Anikó képviselő
Nagyon rövid időn belül meg kell, hogy forduljon.

Somogyi Balázs polgármester
A Liedert ismerve nem biztos. Van az önkormányzatnak elvileg 4,3 millió forintja, amit már
megvalósított és várunk rá másfél éve. Ha az a pénz visszajött volna, akkor a második felét ki
tudnánk fizetni előre. A legtöbb pályázatnál mostmár a Kormányzat oda adja előre a források
100 %-át,  pont azért,  hogy az önkormányzatok terheit  ne növelje.  Ez az a lehetőség,  ami
leginkább a  fiatalokat,  gyermekeket  érintené.  Úgy terveztük a  pályázatot,  hogy az  iskolai
szabadidős tevékenységekhez vagy tanórai tevékenységekhez szorosan kapcsolódjanak ezek
az elemek.

Szilasy László képviselő
Mennyit enged el az önkormányzat, amit kaphatna pénzt?

Somogyi Balázs polgármester
Hétmillió forintot.

Szilasy László képviselő
Köszönöm szépen. Ezeket nem szoktuk elengedni, ezért tudtunk megvalósítani sok dolgot.

Somogyi Balázs polgármester
Hétmillió forintot, plusz a cégek visszakérhetik a pénzt az alapítványtól, mert ha nem valósult
meg  fejlesztés  mire  adták  oda  a  támogatást.  A  támogatás  nagy  részét  a  feleségem
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tulajdonában levő vállalkozás adta, tehát 500 000 forintot ő adott. Én úgy gondolom, hogy ez
egy nem akkora összeg, hogy ne tudná megoldani az önkormányzat valahogy.

Áldott Richárd István képviselő
A kivitelezők tudják ezt a rohamtempót?

Somogyi Balázs polgármester
Igen, úgy lett az ajánlat kérve, hogy az első mérföldkő teljesítésével tisztában vannak.

Áldott Richárd István képviselő
A második mérföldkőnek a határideje? Csak azért kérdezem, mert számolok, hogy ebben az
évben  bele  fér-e  a  megvalósítás  plusz  mivel,  hogy  100  %-os  támogatottságú,  akkor  a
költségvetésből az 1,7 millió forint mennyire fog fájni majd az év vége fele. Én megmondom
őszintén támogatom, de ha a pénzügyi részét nézem ebben a nehéz anyagi helyzetben, akkor
az egyik felem balra húzza a szám a másik pedig jobbra.

Somogyi Balázs polgármester
Parancsolj Misi.

Sarok Mihály képviselő
Tényleg nem kéne elengedni egy ilyen pályázatot, de ha megnézzük a három játszóterünket,
akkor  látszik,  hogy  nem igazán  vannak  kihasználva.  Eléggé  le  vannak  lakva.  Az  anyagi
helyzetünket ismerve Balázs, nagyon nem volt pénz az utaknak a javítására sem. Miből fogjuk
ezt a pénzt odatenni?

Bogó Anikó képviselő
Három hónap van az első és második mérföldkő között.

Sarok Mihály képviselő
Nagyon jól tudod, hogy a múlt hónapban is kellettek volna dolgok, de nem tudtuk megvenni.

Somogyi Balázs polgármester
A  helyzetünk  változatlan,  azért  nem  tudok  a  Nikinek  költségvetési  sort  mondani.  Ha  a
forrásokat  elengedjük,  akkor  hétmillió  forintot  engedünk  el.  Ráadásul  ez  is  egy  olyan
pályázat, amin elvileg minden forrás rajtunk kívül álló, csak éppen ebben valamennyit meg
kell előlegeznünk. Parancsolj Laci.

Szilasy László képviselő
Egyetértek  az  aggódással,  de  én  úgy tudom,  hogy lesz  egy olyan kiadás,  ami  körülbelül
ekkora összeg és teljesen felesleges. Én támogatom a megszavazását a Leader-pályázatnak.

Mosonyi-Bógó Nikolett képviselő
Szeretnék kérni 5 perc szünetet.

Somogyi Balázs polgármester
Szünet után folytatjuk.

SZÜNET

Somogyi Balázs polgármester
Megállapítom, hogy szünet után a testület határozatképes, hat képviselő jelen van. A szünet
előtt  ott  hagytuk  abba,  hogy  bizonyos  pénzügyi  forrásokra  van  szükségünk  az  első
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mérföldkövet teljesíteni. A szünetben azt beszéltük át, hogy amennyiben az első mérföldkövet
tudjuk teljesíteni, akkor utána reméljük, hogy a második mérföldkőre- ami csak a játszótéri
elemek – nem kell külön forrást betennünk. Az első mérföldkőből megforduló forrás elvileg
elég  annak  a  résztételnek  a  finanszírozására,  illetve  az  1 700 000  millió  forintnak  a
visszatételére  az  önkormányzat  egyéb  költségére,  mert  ezzel  a  tétellel  nem számoltunk  a
költségvetés tervezésekor.

Áldott Richárd István képviselő
Magyarul  tehát  az  első  mérföldkőnek  a  leszámlázása  során  befolyó  összegből  a  második
mérföldkő plusz az 1 700 000 forint bevétele is teljesülhetne.

Sarok Mihály képviselő
Én Szilasy úrtól szeretném megkérdezni, hogy mire szeretett volna kitérni a szünet előtt?

Szilasy László képviselő
Nem szándékozom arról tovább beszélni, nem hiszem, hogy meg kéne magyaráznom.

Somogyi Balázs polgármester
Misi annyit kell eldöntened, hogy fontos-e számodra a gyerekek, fiatalok pihenési lehetőségét
növelni, vagy nem. Szerintem ez egy olyan tétel, amit az önkormányzatnak meg kell oldania.

Sarok Mihály képviselő
Ha egy útjavításról lenne szó, arra biztos rögtön rábólintanék, de erre nem biztos.

Mosonyi-Bógó Nikolett képviselő
Én  annyit  szeretnék  hozzáfűzni,  hogy  nem  sarkítanám  ki  ezt  a  kérdést  a  gyerekekre.
Mindannyian szeretjük a gyerekeket, hiszen a következő generáció, bennük van a jövő, de
ettől  függetlenül  az önkormányzatnak a pénzügyi  helyzete  a legfontosabb.  Azt gondolom,
hogy szavazzunk erről a pontról.

Somogyi Balázs polgármester
Jó.  Ha nincs  több hozzászólás,  akkor  elsőként  a  határozati  javaslatról  szavaznánk.  Ez  az
előleg igényléséhez szükséges. Utána pedig a két ajánlattételről is szavazunk. Misi.

Sarok Mihály képviselő
Milyen kiadásaink vannak még, amit most ki kéne fizetnünk?

Somogyi Balázs polgármester
Rengeteg van sajnos.

Sarok Mihály képviselő
Értem. Miből fogjuk kifizetni?

Somogyi Balázs polgármester
Valamilyen pénzből.

Sarok Mihály képviselő
Ezt az 1 700 000 forintot miből fogjuk kifizetni?

Somogyi Balázs polgármester
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Értem  a  kérdésed,  de  itt  most  arról  kell  dönteni,  hogy  1 700 000  forintot  megpróbálunk
előteremteni, vagy 7 000 000 forintot visszafizetünk. Ezt kell mérlegelnünk.

Bogó Anikó képviselő
Elnézést, de ez egy 100 %-os támogatás. Az önkormányzatnak egy fillérjébe sem kerül.

Somogyi Balázs polgármester
A  projektnek  a  10%-át  külsős  perkátai  vállalkozások  fogják  már  most  is  finanszírozni.
Majdnem  800 000  forintot  egy  felhívás  kapcsán  már  fizettek.  Szerintem  ez  is  már  egy
összefogás.

Áldott Richárd István képviselő
Tovább fejlesztenénk ezt az összefogást?

Somogyi Balázs polgármester
Erről is beszéltünk a szünetben. Tudok tenni még egy felhívást, de már nem vagyok annyira
naiv, hogyha akkor nem sikerült valami, majd most fog. Én már kaptam egy „fülest” ebben a
kérdésben.  Elképzelhető,  hogy  valamennyi  támogatás  befolyna,  de  az  1 700 000  millió
forintot nem fedezné teljesen. Szilasy Úr.

Szilasy László képviselő
Nekem lenne még egy kérdésem. Az első mérföldkövet az önkormányzat megfinanszírozza,
vagy támogatja a saját költségvetéséből és amikor visszajön a pályázati pénz, azt visszatudja
tölteni a költségvetésbe. Jól gondolom? És ezzel 100 %-osan ki tud jönni a település és meg
tudott szerezni a Lieder-pályázatnál egy 7 000 000 fontos 100 %-os támogatást.  A Nikivel
teljesen egyetértek, hogy nemcsak a gyerekeknek szól.

Áldott Richárd István képviselő
Ki ebben a projektvezető?

Bogó Anikó képviselő
Én csak ismerem a projektet a Balázs pedig az aláíró személy. 

Áldott Richárd István képviselő
Ki lesz az a személy az önkormányzat részéről, aki nyomást gyakorol majd az illetékesek
felé?

Bogó Anikó képviselő
A Balázs.

Somogyi Balázs polgármester
Ahhoz képest, hogy senkinek nem volt kérdése a határozati javaslathoz előszőr, azóta már
szinte  mindenki  hozzászólt.  Tehát szeretném megkérdezni,  hogy van-e kérdés a határozati
javaslathoz, ami az előlegigénylésről szól? Ha nincs, akkor én szavazásra teszem fel. Aki a
határozati javaslatot támogatja kérem, kézfelemelésével jelezze.

A jelen  lévő 6 képviselő-testületi  tag 5 igen szavazattal,  1  nem szavazattal  az  alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
109/2020. (VI.25.) határozata

A 3014845081 iratazonosító számú Támogatói okirathoz kapcsolódóan
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Perkáta  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Mezőföldi  Híd  Térségfejlesztő
Egyesület  által  meghirdetett  „Gazdasági  és  lakossági  szempontból  is  vonzó  településkép
kialakítása”  című,  VP6-19.2.1.-63-2-17  számú  felhívásra  2018.06.20  napján  támogatási
kérelmet nyújtott be.

A benyújtott projekt címe: Játszótér fejlesztése és új szabadidős tevékenységhez kapcsolódó
infrastruktúra kialakítása
A projekt megvalósítási helyszínei: 2431 Perkáta, Park utca 1103/1 HRSZ
A projekt költségvetése:

A projekt teljes költsége összesen (Ft): 7 091 728
A  projekt  elszámolható  költségei  összesen
(Ft):

7 091 728

A  projekt  nem  elszámolható  költségei
összesen (Ft):

0

Támogatás összege (Ft): 7 091 728
Önerő (Ft): 0
Saját forrás (Ft): 0
Egyéb támogatás (Ft): 0
A projekt nem elszámolható költségeire jutó
önerő (Ft):

0

A hozzá kapcsolódó Támogatói okirat szám: 842/1913/118/7/2018, kelte: 2019.07.16. napja. 
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzat  a  Támogatói  okiratban  foglaltak  szerint  támogatási
előleget igényel, melynek mértéke a jóváhagyott támogatási összeg 50 %-a, azaz 3 545 864,-
Ft.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: folyamatos

Somogyi Balázs polgármester
Két árajánlat  csomag van előttünk.  Egyik a Teqball  asztal  és Kondipark kapcsán a másik
pedig a Snookball kapcsán.

Áldott Richárd István képviselő
A kültéri játékok kapcsán a segédeszközök hol lennének tárolva?

Somogyi Balázs polgármester
A Teqballhoz mindenki hozhatja a saját labdáját.

Áldott Richárd István képviselő
De ehhez vannak segédeszközök. Van maga a tereptárgy, amiben lehet játszani és ehhez kell
különböző eszköz.

Somogyi Balázs polgármester
Én biztos az iskolába tenném. Ők fogják a legtöbbet használni.

Szilasy László képviselő
Mi saját  eszközzel is tudjuk játszani,  de ha van hozzá a pályázaton belül plusz, akkor azt
vállaljuk, de maximum négy óráig.

Somogyi Balázs polgármester
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Tehát három-három árajánlat lett bekérve a tételcsomagra. Én úgy tudom, hogy folyamatban
van a játszótéres ajánlatkérés is.

Áldott Richárd István képviselő
A három árajánlat fedezni fogja a támogatás összegét?

Somogyi Balázs polgármester
Több lesz.

Bogó Anikó képviselő
Ehhez kell az 500 000 forint, ami már megvan a közalapítványnál.

Somogyi Balázs polgármester
Úgy számoljuk, hogy a játszótér körülbelül 1 600 000-1 700 000 forint lesz.

Áldott Richárd István képviselő
Akkor a legolcsóbb ajánlatokat kéne elfogadni.

Somogyi Balázs polgármester
Kétfajta ajánlattételi csomag van, ehhez kérném a testület véleményét. Ha nincsen, akkor én
javaslom  mind  a  kettőből  a  legalacsonyabbat  elfogadni.  Aki  a  Teqball  és  Kondipark
árajánlatok  közül  a  KATKER 2005  Kft.  ajánlatát  elfogadja  bruttó  4 781 550  forintért  az
kérem kézfelemelésével jelezze.

A jelen  lévő 6 képviselő-testületi  tag 5 igen szavazattal,  1  nem szavazattal  az  alábbi
határozatot hozza:

A Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
110/2020. (VI. 25.) határozata

Egy Teqball asztal és Kondipark eszközbeszerzéséről

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „VP6-19-2.1-
63-2-17  –  Gazdasági  és  lakossági  szempontból  is  vonzó  településkép  kialakítása”  című
felhívás  megvalósításhoz  a  beérkezett  ajánlattételek  közül  a  KATKER  2005.  Kft.  (4027
Debrecen, Füredi út 49-51.) árajánlatát fogadja el nettó 3 765 000 Ft+ÁFA (1 016 550 Ft),
bruttó 4 781 550 Ft összegben.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. június 25.

Somogyi Balázs polgármester
Aki a Snookball pálya árajánlatai közül a Marketing Prezident Kft. ajánlatát elfogadja bruttó
1 104 900 forintért, kérem kézfelemelésével jelezze.

A jelen  lévő 6 képviselő-testületi  tag 5 igen szavazattal,  1  nem szavazattal  az  alábbi
határozatot hozza:

A Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
111/2020. (VI. 25.) határozata

Egy Snookball pálya eszközbeszerzéséről

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „VP6-19-2.1-
63-2-17  –  Gazdasági  és  lakossági  szempontból  is  vonzó  településkép  kialakítása”  című
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felhívás megvalósításhoz a beérkezett ajánlattételek közül a Marketing Prezident Kft. (1068
Budapest, Király utca 80.) árajánlatát fogadja el nettó 870 000 Ft+ÁFA (234 900 Ft), bruttó
1 104 900 Ft összegben.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. június 25.

VIII. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Ez volt a pályázatok közül a kisebbik falat. A nyolcas napirendi pont, amiről már részben a
bizottsági ülésen volt szó a Fényjáték a Győry-kastélyban projekt. Ez a TOP-1.2.1-15-FE1-
2016-00015 számú projekt, amire önkormányzatunk 76 millió forintos támogatást nyert el.
Ezzel kapcsolatban azért sürget minket az idő, mert engem jövőhét szerdán a kincstár bekért
egy megbeszélésre, amelyen a kockázatértékelést fogjuk elvégezni közösen, hiszen ebben a
pályázatban ő a közreműködő szerv. A pályázati számlán van a fel nem használt forrásunk, ez
hozzávetőlegesen  70  millió  forint.  Az  orvosi  rendelő  pályázatnál  elvileg  a  rehabilitációs
szakmérnök  szakvéleményére  várunk  és  akkor  június  30-ával  a  projekt  teljesen  kész.  Az
óvodánál  már  a  tűzjelző  rendszer  használatbavételi  engedélye  megvan.  A  fényjátékos
projektnél  viszont  látszik,  hogy  nem  nagyon  történt  semmi  az  előkészítésen  kívül.  A
legfontosabb információkat szedettem össze a határozati javaslatban. Két lehetőségünk van.
Egy megcsináljuk a projektet  aránylag gyorsan,  határidőre vagy kettő,  hogy visszaadja az
önkormányzat a forrásokat. Az önkormányzat az előkészítés során 3 800 000 millió forintot
költött el, tehát ezt az összeget akkor ki kell pótolnunk, illetve ennek az igénybevételi kamatát
kell kifizetni. Azokat a tételeket – 2 500 000 millió forint – amelyeket az Albensis Nonprofit
Kft. kapott,- akit egyrész a pályázatmenedzsmenttel bíztunk meg másrészt közbeszerzéssel is
- visszafizetik az állam felé. Tehát akkor az Albensis fizet vissza 2 500 000 forintot mi pedig
73 500 000 millió forintot, amiből 3 800 000 millió forintot költött  el az önkormányzat.  A
számlánkon  körülbelül  70 000 000  fontos  összegnek  kell  lennie.  Ha  az  önkormányzat
visszaadja ezt a pályázatot, akkor 3 800 000 millió forintot plusz a kamatait veszíti el. Ma
kértem tájékoztatás azzal kapcsolatban, hogy igénybevételi kamatot csak arra az összegre kell
fizeni, amit az önkormányzat már valamilyen szinten elköltött. Az a kérdés igazából, hogy az
önkormányzat mit szeretne csinálni. Meg tudjuk-e valósítani, vagy pedig visszaadjuk. Engem
már  kerestek  a  veszélyhelyzet  ideje  alatt  is  nyilatkozattétel  kapcsán,  én  akkor  azt
nyilatkoztam,  hogy mindenképpen  megvárnám a veszélyhelyzet  végét,  mert  én -  személy
szerint - szeretném a pályázatot megvalósítani. Erre azt mondták, hogy az első testületi ülésen
foglalkozzunk ezzel a témával. Természetesen, ha tehetném én is inkább a 76 millió forintból
utat építenék, vagy tovább bővíteném az óvodát, vagy az iskolára tennék forrásokat, illetve
tudnék  még  mondani  52  tételt,  de  ez  egy  100  %-os  támogatottságú  pályázat,  aminél  a
kormányzat  ténylegesen az egész forrást  biztosította  számunkra.  Ha ez visszaadásra kerül,
akkor egy nagyon komoly elherdált lehetőség az önkormányzat életében. Amikor említettem
három  napirenddel  ezelőtt,  hogy  az  Istvánnak  a  véleménye  is  szükséges  lehet  abban  a
projektben, valószínűleg itt is ez felmerülhet. Ebben a tételben nem lett frissíttetve az ajánlat,
mert ennél a projektnél nincs annyi cég, aki ennek a közbeszerzésnek megfelel pláne mivel
egy konkrét művésszel volt tárgyalva. Úgy gondolom, hogy azt a forrást, amit már egyszer
elnyertünk hiba lenne visszaadni. Ebben kérném a képviselők véleményét. De valószínűleg itt
is egy ügyrendi javaslat lesz, hogy az István is el tudja mondani a véleményét. Mosonyi-Bógó
Nikolett parancsolj.

Mosonyi-Bógó Nikolett képviselő
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Korábban  mi  a  Pénzügyi  Bizottsági  üléseken  beszélgettünk  erről  a  Fényjáték  projektről.
Elhangzott  mellette  érv,  illetve  ellenérv  is.  Azt  azért  tudni  kell,  hogy  minden  egyes
fejlesztésnél, mint ahogy ennél is, lesz utána egy bizonyos költségigény. Polgármester úr és
Anikó is elmondták, hogy van vagy egy település, ahol van ilyen fényjáték, viszont ott külön
turisztikai attrakcióként is üzemel, amivel bevételt is tudnak teremteni. Nem emlékszem már a
település nevére.

Bógó Anikó képviselő
Lőkösháza.

Mosonyi-Bógó Nikolett képviselő
Így van. Lőkösházán kívül esik ez a terület, tehát csak az tudja megtekinteni aki, megveszi a
belépőt. Nálunk ez a kastélyra lett tervezve, hasznot nem hozna a falunak. Nyilván tudom,
hogy 76 millió forint vissza nem térítendő pályázatról beszélünk, de a kivetítést is újra kéne
tervezni mindig, jól mondom?

Somogyi Balázs polgármester
Nem, de mindenre válaszolok, ha befejezted.

Mosonyi-Bógó Nikolett képviselő
Ennyit szerettem volna, hogy mindenki tisztán értse, lássa, hogy mi is ez valójában. A másik
dolog, amit már a polgármester úr is elmondott, hogy egy része ennek az összegnek már fel
lett használva és ha megszavazza a képviselő-testület ezt a pályázatot az azt jelenti, hogy ki
kéne gazdálkodnunk a 69 700 000 forintból, vagy hozzá kellene tennünk. Itt jönne megint a
kérdésem,  hogy  miből?  Körülbelül  kettő  olyan  cég  van  Magyarországon,  akik  ezzel
foglalkoznak.

Somogyi Balázs polgármester
Nekünk körülbelül  4  millió  forintot  kéne visszafizetnünk saját  költségvetésünkből.  Én azt
látom,  hogy ahhoz képest,  amikor  ezt  2011-ben beadtuk,  2018-ban már  más eszközökkel
jöttek egy próbafelmérésre. Tehát nekünk a lemodernebb eszközt kéne betennünk, hogy az 5-
6 éves fenntartási időszakra megfelelő legyen. Úgy gondolom, hogy ebből a 76 millióból meg
lehet csinálni ezt a projektet. Lőkösházán teljesen privát a beruházás, ott a kastély tulajdonosa
hozta létre ezt a projektet, neki is van benne pályázati forrása. Igen, ott a településen kívül van
ez a kastély és a telken belül is jócskán távol van a bejárattól. Két tétel miatt döntöttünk úgy a
pályázat  beadása  kapcsán,  hogy  nálunk  ez  ingyenes  lesz,  egyrészt  azért  mert  bárki
„odakönyököl”  a  kastélykerítésre  és  látni  fogja,  másrészt,  ha  mi  ezt  profitorientált
tevékenységgé tettük volna, akkor nem 100 %-os támogatottságot kaptunk volna, hanem jóval
kevesebbet. Általában a vállalkozásoknál a legmagasabb pályázati intenzitás az 50 %, tehát
akkor 38 millió forintról beszélnénk. Az igaz, hogy nem vesznek jegyet magának a filmnek a
megnézésére az idelátogatók, viszont abban bízunk, hogy az a vendég, aki ide jön és meg
akarja nézni ezt, akkor előtte a kastélyt is megnézni. Mi vendégszám generálódást várunk.
Nem  tudjuk  biztosra  mondani,  hogy  egy  ember  szükséges  a  gépkezelésre,  lehet,  hogy
munkaidő átcsoportosításra lesz szükség. Biztos, hogy van karbantartási költsége is a gépnek,
de melyik pályázat az, amelyiknek nincsen. Mi mindent azért  csinálunk, hogy a települést
gazdagítsuk a szolgáltatásokat bővítsük, itt is elvileg azt várnánk, hogy a település turisztikai
attrakciója jelentős mértékben megnőjön és a kastélyprojektbe plusz bevételt hozzunk ez által.
Sokféle szempontot kell figyelembe venni. Nem tudom, hogy válaszoltam-e mindenre?

Mosonyi-Bógó Nikolett képviselő
Igen, köszönöm szépen.
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Bógó Anikó képviselő
A bevételekről esett szó. Nem termelhet profitot. Magában a pályázatban teljesen külön kell,
hogy válasszuk a kastélyprojekttől, de a humánerőforrást azt meg fogjuk tudni oldani. Úgy
gondolom, hogy plusz ember felvételét nem kell, hogy jelentse.

Somogyi Balázs polgármester
Így van. Egyre nem válaszoltam az előbb, hogy hogyan is lehet ezt megújítani. Lőkösházán is
szenvednek  azzal,  hogy  megcsináltattak  egy  művésszel  egy  filmet.  Ugyan azt  a  művészt
kértük fel, aki ott dolgozott, ő rakta össze az egész projektet. Lőkösházán is felmerül, hogy
mivel lehetne egy kicsit színesíteni és ezzel kapcsolatban tavaly felmerült egy táborszervezés,
ahova az ezzel foglalkozó amatőrök, fiatalabb művészek lettek felkérve. Szilasy úr.

Szilasy László képviselő
Köszönöm. Teljesen egyetértek Nikinek az aggodalmaival,  bár én nem kezdenék úgy egy
mondatot,  hogy nem hoz hasznot,  mert bármit csinálunk, az mindenképp hoz hasznot. Ha
valaki elmegy fényjátékot nézni és a helyszínen adott egy kastély és annak van szolgáltatása –
nemcsak  a  büfére  gondolok  –  abszolút  nincs  összefüggés  a  fényjáték  és  a  kastélyban
megrendezendő  dolgok  között.  Maximum  a  megjelenő  emberek  számára  nem  pedig  a
program számára. Önmagában a kastély is egy vonzerő. Mennyire lezárt ezeknek a gépeknek
a programozása? Licenszes ez a dolog nem lehet mást bevinni?

Áldott Richárd István képviselő
Erre lettem volna én is kíváncsi.

Szilasy László képviselő
Mondok valamit. Március 15-e, nemzeti színű zászló lobog a kastélyon.

Somogyi Balázs polgármester
Ezek nyitottak.

Szilasy László képviselő
Tehát van egy programunk a látvány, de ebben…

Áldott Richárd István képviselő
Ez egy projektor, ezzel bármit vetíthetünk.

Somogyi Balázs polgármester
Bármit ki lehet vetíteni. Ha akarunk kivetíthetünk egy zászlót.

Szilasy László képviselő
Bocsánat Balázs, de most épp itt vannak a Ferik, akik az egyik leglátványosabb március 15-i
ünnepségről tudnának beszélni. A kastélyparkban volt a balkonról ment a műsor. Egy nagy
vásznat  kerestünk  és  arra  vetítettünk  ki  filmeket  március  15-ével  kapcsolatban.  Ezt  meg
lehetne csinálni, főleg ilyen impozáns környezetben még jobb lenne.

Somogyi Balázs polgármester
Ezt a tervező is mondta, de nyilván azt nem tudja vállalni, hogy minden egyes napban a mi
kedvünk szerint egy új üzenetet fog kitenni. Egy magyar zászlót meg lehet úgy tervezni, hogy
nekünk az szépen lobogjon. Ebből a projektből 10 millió forint a művész körülbelül, 10 millió
forint  egy  külső  placcnak  a  kiépítése  az  iskola  felöli  oldalon,  -  ez  egy  térkövezett
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rendezvénytér  lenne  –  a  többi  pedig  az  eszköz  lenne.  Nem  is  egyszerű  ezt  kiírni
közbeszerzésileg.

Áldott Richárd István képviselő
Mindenképpen a kastély elé kéne tervezni? A kastély mögé nem lehetne?

Somogyi Balázs polgármester
A vetítés elől lenne. A rendezvénytér azért került a kastély bal oldalára, mert hátha egyszer
előkerül majd a mindenki által emlegetett kőlépcső. Anikó.

Bogó Anikó képviselő
Csak annyi, hogy értsétek. Teljesen mást lát egy perkátai ember, hiszen egy öt éve felújított
kastélytól  már nincs  elragadtatva.  De ha idejön valaki  teljesen  más benyomással  van.  Az
idelátogatóktól nagyon sok pozitív visszajelzéseket kapunk.

Somogyi Balázs polgármester
Annyiban egyetértenék a Nikivel, hogy amit mi csinálunk itt a kastéllyal az nem turizmus. A
fényjátékkal amit csinálnánk az sem lenne turizmus. A turizmusból bevétel csak ott van, ahol
vendégéjszaka  van.  Mivel  nekünk nincs olyan műalkotásunk,  sporteseményünk,  ami miatt
tízezrek jönnének ide, ezért lépésekben kell haladnunk.

Szilasy László képviselő
Valahol el kell indulni.

Somogyi Balázs polgármester
Parancsolj Niki.

Mosonyi-Bógó Nikolett képviselő
Én még azt szeretném mondani a művész úrral kapcsolatban, hogy valószínűleg ahol idáig
dolgozott, vagy dolgozik biztos nincsenek olyan kátyúk az utakon, mint itt. Beszélhetünk itt
álmokról, de azért szerintem van itt egy fontossági sorrend, amit figyelembe kellene venni.
Éjjeli őr sincs, aki vigyázna rá.

Szilasy László képviselő
Kell éjjeli őr hozzá?

Somogyi Balázs polgármester
Egy bódéban lenne ez az eszköz. Lőkösházán egy konténerből vetítik, de mi ugye nem tudunk
betenni a Dózsa György utcára egy konténert.  Nálunk az egyik tisztafa helyére lenne egy
állvány betéve, amiről a műemlékvédelemmel régebben egyeztetni kellett, hogy pontosan mit
is fogadnak el. A fa helyén lenne és tulajdonképpen egy tájelemként fognák fel és abban lenne
egy olyan eszköz,  ami Lőkösházán éjjel-nappal kint van egész évben. Nálunk ez nem így
lenne, hogy a karbantartás költségeit próbáljuk csökkenteni.

Szilasy László képviselő
Akkor ez leszerelhető?

Somogyi Balázs polgármester
Nem. Ez egy gép, ami egy köbméteres helyiségben lenne. 

Szilasy László képviselő
Akkor megóvható.
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Somogyi Balázs polgármester
Megóvható, de ha egész évben kint akarnánk hagyni, akkor fűthető-hűthető helyiséget kellene
csinálni. Költséggel jár leszerelni és felszerelni is. Egyetért-e a képviselő-testület azzal, hogy
az István véleményét is várjuk meg ebben a kérdésben? Én értem az aggályokat és nem a
támogatás  ellen  vannak a képviselők,  hanem a pályázat  céljának fontosságát  nem érzik  a
közvélemény számára erősnek, mint mondjuk a játszótér pályázatát.

Szilasy László képviselő
Az eddigi költségeink megmaradnak?

Somogyi Balázs polgármester
3 800 000 millió forintot biztos bukunk. Nekünk azt ki kell pótolnunk. Az Albensisnek is kell
fizetni kamatokat arra a 2 500 000 forintra, nekünk a 3 800 000 forintra valamennyit,  tehát
összesen 6 500 000 forintot  fogunk visszafizetni.  Nem tudom megmondani,  hogy mennyi
ember kell a működtetéshez, de azt sem tudom megmondani, hogy mennyi plusz bevételt hoz
a kastélynak. Én 5000+ fizető vendéget mondtam, de ez olyan vita, amiben nincsenek egzakt
érvek.

Bogó Anikó képviselő
A kastélyfenntartás lejár a jövő év végén, ha minden jól megy.

Somogyi Balázs polgármester
Egy olyan turisztikai lehetőség volt a cél ennél a pályázatnál, hogy a kastélyt erősítse. Sajnos
a TOP listájában nem volt belterületi útfelújításos téma. Parancsolj Niki.

Mosonyi-Bógó Nikolett
A kastélypályázat 2015 elején kezdődött el, és a másik projekt mikor?

Somogyi Balázs polgármester
2017 végén.

Mosonyi-Bógó Nikolett
2017. óta mi volt az akadálya a megvalósításnak?

Somogyi Balázs polgármester
A közbeszerzéssel  nem bírunk. Először  egy privát  közbeszerzővel  dolgoztunk,  aki  amúgy
dolgozott nekünk több témában és azóta a kincstárral is folyamatos egyeztetésben vagyunk,
hogy hogyan is kell kiírni egy ilyen közbeszerzést, mert tényleg nagyon bonyolult. Az elején
egy építési  beruházásként indítottuk a projektet.  Találkoztunk azzal  a kérdéssel is,  hogy a
település lakói számára nem ez lenne a legvonzóbb pályázat. Minden pályázatnak van egy
határideje, hogy meddig kell megcsinálni és ennek még nem járt le.

Mosonyi-Bógó Nikolett
Mi a határidő?

Somogyi Balázs polgármester
Hát  szerintem  2020.  vagy  2021.  Még  nincs  határidő,  csak  nem  történt  semmi  és
mérföldköveket kell teljesíteni.  Tulajdonképpen mi a megnyerés után nem csináltunk még
semmit ebben a projektben. Országos indikátorokat kell teljesíteni. Misi parancsolj.
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Sarok Mihály képviselő
Hány látogatója van a kastélynak?

Somogyi Balázs polgármester
Éves szinten kérdezd.

Bogó Anikó képviselő
Éves szinten hétezer látogatója van. 

Sarok Mihály képviselő
Hol vannak ezek az emberek? Én nem láttam ennyi embert Perkátán.

Bogó Anikó képviselő
Ha kijössz egy rendezvényre, akkor láthatod.

Sarok Mihály képviselő
És hányan jönnek majd el megnézni a Fényjátékot?

Somogyi Balázs polgármester
Szerintem ötezren.

Szilasy László képviselő
Mindenre  mondhatunk  nemet.  Érzem a  kérdésekben,  hogy miért  nem fejeztük  be,  ha  mi
ülnénk itt, akkor ugyan így tárgyalnánk és be akarnánk fejezni.

Mosonyi-Bógó Nikolett képviselő
Ki az a mi?

Szilasy László képviselő
Ha mi nyertük volna meg a választást..

Mosonyi-Bógó Nikolett képviselő
De nem úgy történt.

Szilasy László képviselő
De a kérdésed az volt, hogy miért nem fejeztük be 2017-ben. Elmondtam, hogyha mi nyertük
volna meg a választást, akkor vinnénk tovább ezt a projektet.

Mosonyi-Bógó Nikolett képviselő
Volt két évetek.

Szilasy László képviselő
Elmondta a Balázs, hogy miért nem lett befejezve. Gondold el, hogy egy közbeszerzéshez
három árajánlat kell, és hányan vannak ilyen művészek?

Mosonyi-Bógó Nikolett képviselő
Ketten.

Szilasy László képviselő
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Na,  látod.  Erről  nem  mi  tehetünk.  Érdemes  néha  belenézni  a  jogi  dolgokba,  meg  az
ügymenetekbe is.

Mosonyi-Bógó Nikolett képviselő
Beszéltük, hogy nem az volt a lényeg, hogy profitorientált legyen, ezért ez azt jelenti, hogy
ebben a projektben nincs előírva kötelező látogatottságú létszám?

Somogyi Balázs polgármester
Attól még kell bizonyítanunk.

Szilasy László képviselő
Abban is reménykedhetünk, hogy ezáltal nőni fog a látogatók száma.

Somogyi Balázs polgármester
Ricsi parancsolj.

Áldot Richárd István képviselő
Azt beszéltük, hogy megvárjuk Oláh István véleményét is.

Szilasy László képviselő
Én nem tartom indokoltnak megvárni.

Somogyi Balázs polgármester
Az a  célom,  hogy olyan projekt  legyen,  amit  a  képviselő-testület  tud  támogatni,  mert  az
sokkal rosszabb, amikor a projekt közben visszakozunk. Én egy ügyrendi javaslattal élnék.
Ezt a kérdést halasszuk el, aki ezzel egyetért, kérem kézfelemelésével jelezze.

A jelen  lévő 6 képviselő-testületi  tag 4 igen szavazattal,  2  nem szavazattal  az  alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
112/2020. (VI. 25.) határozata

Fényjáték kialakítása a perkátai Győry-kastélyban TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00015
projekttel kapcsolatos döntéshozatalról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a  TOP-1.2.1-
15-FE1-2016-00015 projekttel kapcsolatos döntéshozatalt elhalasztja.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. június 25.

IX. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
A kilencedik napirendi pontnál járunk, ami a két ülés közti beszámoló. Legutoljára február
13-án volt ülésünk.
A lakossági fórummal kezdődik a beszámoló, ami február 10-én volt.
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Február 13-án ülésünk volt.
Február 14-én egy bál volt.
Február  16-án  országgyűlési  választás  volt  nemcsak  Perkátán,  hanem a  környező  még  8
kisebb-nagyobb  településen,  ahol  Kálló  Gergely  képviselő  úr  nyerte  el  az  országgyűlési
képviselői mandátumot a körzetben egy elég magas különbséggel - hozzávetőlegesen 18 %
különbséggel - nyert és itt Perkátán is a legnépszerűbb képviselő volt. Azóta van már egy
későbbi dátum is, amikor a képviselő találkozott velünk és projektekről, települési fejlesztési
lehetőségekről, térségi pályázatokról beszéltünk, illetve én kommunikáltam vele a fogászat és
az  orvosi  ügyelet  kérdésében  is  e-mailben.  Viharkárok,  útbeszakadások  is  szerepelnek  a
beszámolóban.
Az Arany János utcában volt egy villanyoszlop kidőlés és egy útbeszakadás is. A Győry-
kastélyban  különböző  programok  is  voltak,  amelyeket  elsősorban  közoktatási  szakértők
tartottak.  Ezek  is  olyan  programok,  amelyek  lehet,  hogy  nem  óriási  bevételeket,  de
bevételeket hoznak a kastély számára.
Február 25-én volt egy pályázati  kiírás, ami az elmúlt  néhány hónapban Perkáta közéletét
meghatározta, ezek a február 13-i döntések értelmében ekkor kerültek meghirdetésre a laposi
rétek. Ezzel kapcsolatban azt a tájékoztatást tudom adni, hogy a tegnapi napon történtek meg
az első szerződés aláírások a rételadás kapcsán a kijelölt vevőkkel.
Február 26-án egy pályázati konferencia volt az EFOP pályázatunk kapcsán.
Március 4-ére egy VELED-es rendezvény van írva.
Március  6-án  az  Arany János  utcai  útbeszakadás  volt,  valamint  ekkor  találkoztunk  Kálló
Gergely  képviselő  úrral.  Március  6-án  sajnos  volt  egy  haláleset  is,  dr.  Nagy  Andrásné
„Ducika”  a  Perkátai  Nyugdíjasok  Baráti  Köre  Egyesület  elnöke  hunyt  el.  Azon  a  napon
köszöntöttük nőnap alkalmából a településen élő nőket, illetve intézményi munkatársainkat.
Március 7-én sakkverseny volt.
Március 10-én került bejelentésre a veszélyhelyzet, amely március 11-től június 17-éig tartott.
Bonyolultak  lettek  ezáltal  nem  csak  a  testületi  ülések,  hanem  az  önkormányzat
résztulajdonában lévő vállalkozások közgyűlései gondolok itt a Fejérvízre, a Dészolg Kft-re, a
Vertikálra, valamint a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesületre.
A  március  15-i  ünnepség  elhalasztásra  került,  csak  néhány  képviselővel  voltunk  kint  a
Kossuth  szobornál.  Testvértelepülésünkön,  Saint-Maximinben  volt  egy  önkormányzati
választás, amelyet a Serge Macudzinski által vezett lista nyert meg.
Március 16-án vette át képviselői mandátumát Szilasy László.
Április 16-án emlékeztünk meg Toldi Róza Hajnalról.
Április  21-én  volt  az  óvodában  a  katasztrófavédelem  bejárása  az  új  óvoda  eredeti
épületrészének  a  tűzjelzőrendszer  kiépítésével  kapcsolatban  és  június  11-én  hál’  Istennek
megkaptuk  rá  az  engedélyt,  ezáltal  tudjuk  majd  beadni  hamarosan  az  egész  épületre  a
használatbavételi engedélyt. Ennek a beruházásnak a nagy része már ki lett fizetve.
Május 1-jén halt meg a Munka ünnepén Kenyér József tanácselnök úr.
Május 7-én és 12-én az országos tesztelésnek a két napja volt ekkor Perkátán.
Május 7-én és 12-én az országos koronavírus szűrés történt Perkátán. Személyesen is kerestek
meg, illetve részleges aláírást is gyűjtöttek érintett lakók a Mátyás király utcából a behajtási
szabályok  helyi  módosítása  érdekében.  Jeleztem  az  aláírásgyűjtőknek,  hogy  hamarosan
megkeressük  a  három  utca  lakóit,  hogy  mi  a  véleményük  az  egyirányú  korlátozások
eltörléséről.
Május 18-án a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesületnek volt közgyűlése.
Május 21-én egy konkrét pénzintézet az ATM kapcsán tett itt egy bejárást, amely során az
orvosi rendelőt találták a legalkalmasabb helyszínnek. A további fejleményeket várjuk ebben
az  ügyben.  Nagy jelentőségű  ügy lehet  abból,  amit  május  28-ára  és  június  11-ére  írtam.
Nagyvenyim orvosi ügyelet kapcsán az üzemeltetést végző szolgáltató jelezte, hogy az eddigi
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46 forint/fő/hó hozzájárulást  – ami havonta körülbelül az önkormányzatnak 170 000 forint
költsége volt – 110 forint/fő/hó összegre szeretnék emelni. Ezt meg is tették július 1-jétől, de
közben  elkezdődött  egy  másik  tárgyalás  a  két  körzet  összevonásáról  dunaújvárosi
ellátáshellyel, ezáltal egy jóval alacsonyabb árat lehetne kihozni.
Június  4-én  volt  a  „Trianon  100”  elnevezésű  kiállítás.  Köszönöm  a  munkát  a  Perkátai
Általános  Művelődési  Központnak  a  42.  Állomás!-nak,  illetve  a  „VELED  az  Ifjúságért”
Kulturális  és Hagyományőrző Egyesület  fiataljainak.  Dr. Baráth Károly tartott  egy ünnepi
beszédet a megemlékezésen.
Június 15-én a Dészolg Kft-nek volt levélben történő szavazása, majd pedig áramszünet volt
16-án, 17-én, 18-án és 24-én.
Június 17-én a Foglalkoztatási  Paktum levélben történő szavazása volt.  Ezen a napon egy
nagyon  komoly  pályázati  ellenőrzésünk  a  KEOP-5.5.0/B  pályázat  kapcsán.  Négy  épület
energetikai  fejlesztését  tartotta  magában  és  ennek  idén  jár  le  a  fenntartási  időszaka.  Az
ellenőrzés  során  nagyrészt  minden  rendben  találtak.  Közben  június  20-án  megvalósult  az
általános  iskolai  ballagás.  Gratulálunk  a  ballagó  diákoknak  és  köszönjük  a  pedagógusok
munkáját  a nyolcévnyi  felkészítésben,  illetve a szülőknek, hogy a perkátai  gyermeküket  a
Perkátai  Általános  Iskolába  iratták.  Van-e  esetleg  kérdés,  észrevétel  a  beszámolóval
kapcsolatban? Ha nincs, akkor javaslom elfogadni a beszámolót. Aki ezzel egyetért kérem
kézfelemelésével jelezze.

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

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
113/2020. (VI. 25.) 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. június 25.

X. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Tízedik napirendi pontunk a Helyi Esélyegyenlőségi Programnak a felülvizsgálata. A Helyi
Esélyegyenlőségi  Program  nemcsak  manapság,  hanem  az  elmúlt  években  is  egy  nagyon
fontos dokumentuma volt az önkormányzatoknak, pláne a pályázatoknak. Sok pályázatnál ez
egy  minimum  bemeneti  feltétel,  egy  igazodási  pont  a  Helyi  Esélyegyenlőségi  Program.
Aljegyző asszony koordinálta a felülvizsgálatát. Elsősorban jogszabályi aktualizálások miatt
volt erre szükség, de tényleg szinte minden pályázatban kötelező elemként kérik be a HEP-et.
Amennyiben  kérdésük  van  a  programhoz,  akkor  azt  az  aljegyző  kisasszonyhoz  fogom
irányítani. Locz-Szabó Biankával készítették el a felülvizsgálatot, illetve két intézményvezető
látta ezt az anyagot. Köszönjük nekik a munkát. Ha nincs kérdés, akkor javaslom elfogadni a
Helyi Esélyegyenlőségi Programot, aki ezzel egyetért kérem, kézfelemelésével jelezze.
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A jelen  lévő 6 képviselő-testületi  tag 6 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az  alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
114/2020. (VI. 25.) határozata

A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Perkáta Nagyközség
Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programját,  egyúttal  hatályon kívül helyezi  a
85/2013.  (VIII.  6.)  számú  Helyi  Esélyegyenlőségi  Program  elfogadásáról  szóló
határozatát. A Helyi Esélyegyenlőségi Program a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. június 25.

XI. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
A következő négy pontban,  pedig olyan témákról  beszélünk majd,  amelyeket  a  bizottsági
elnökasszony kért.  Bizottsági  ülésre  szerette  volna beterjeszteni,  de  Vátkainé  Boda Ildikó
távozása  miatt  nem lett  volna  szabályos  a  Pénzügyi  Bizottság  működése.  Szilasy  László
megválasztásával  viszont már összehívható a bizottság.  Ezek a témák az elmúlt  fél  évben
folyamatosan a napirenden voltak a Pénzügyi Bizottság ülésein.  A tizenegyedik  napirendi
pontban a lakások bérleti díjáról van szó. A lakásoknál összesen most három olyan bérlőnk
van,  akik  bérleti  díjat  fizetnek.  A kastély  B  szárnyában  hat  lakónk  van,  de  az  EFOP-os
pályázat miatt nem fizetnek bérleti díjat. A C szárnyban összesen ketten laktak, de abból az
egyik lakó éppen költözőben van, valamint a patika lakástömben van még két lakónk. Van a
Kisbács utca 7. szám alatti ingatlanunk, amelyben szerényebb komfortú körülmények között
él három család. Ők kevesebb bérleti díjat fizetnek, mint az összkomfortú lakásban élők. Ők
25, illetve 40 Ft/m2/hó, míg a közszolgák 100 Ft/m2/hó bérleti díjat fizetnek. Megadnám a szót
a képviselőknek amennyiben véleményük van, akkor azt fejtsék ki.

Szilasy László képviselő
A  Pénzügyi  Bizottság  elnökasszonya  azt  javasolta,  hogy  elsőként  a  Pénzügyi  Bizottság
tárgyalja. Szerintem először tárgyalja meg a bizottság.

Somogyi Balázs polgármester
Megbeszéltem elnökasszonnyal,  hogy azért  hozom be testületi  ülésre ezeket az anyagokat,
hogy  a  Pénzügyi  Bizottsági  ülések  elmaradása  ne  okozzon  a  munkában  is  elmaradást.
Mosonyi-Bógó Nikolett.

Mosonyi-Bógó Nikolett képviselő
Azért gondoltam azt, hogy a Pénzügyi Bizottságon szükség lenne ennek a négy pontnak a
megtárgyalására, mert ezek a rendeletek 2007-ben voltak legutoljára aktualizálva. De ahogy
Szilasy úr is mondta én is úgy gondolom, hogy először a bizottsági ülésen kéne tárgyalni őket,
hiszen ha 13 évet várhatott, akkor várhat a jövő hétig is.

Somogyi Balázs polgármester
Ez igaz a tizenkettő, tizenhárom napirendre is, valamint a tizennegyedik napirendre is?

Mosonyi-Bógó Nikolett képviselő
Igen, vagy esetleg a tizennegyedik napirendi ponthoz lenne anyag?
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Somogyi Balázs polgármester
Elnökasszonynak lenne adata róla?

Mosonyi-Bógó Nikolett képviselő
Én nem kaptam semmit.

Somogyi Balázs polgármester
Nem tudtuk, hogy mi a kérdés. Én tudom értelmezni, de olyan téma, amiben még nem látjuk a
változásokat. Nem tudjuk, hogy mennyit von vissza az állam, azért mert 147 helyet csak 1
óvodás volt csak március 23-áig. Vannak olyan tételek, amit most nem látunk, de biztos, hogy
ennek lesznek hatásai a költségvetésünkre. Akkor a tizenegyes, tizenkettes, tizenhármas és
tizennégyes  napirendi  pontoknak  a  bizottságba  való  visszautalásáról  döntünk.  Tehát,  aki
egyetért azzal, hogy a tizenegyes napirendi pontot először a Pénzügyi Bizottság tárgyalja az
kérem, kézfelemelésével jelezze.

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

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
115/2020. (VI. 25.) határozata

Az önkormányzati lakások lakbérének mértékéről szóló 10/2007 (IV. 04.) számú
rendelet felülvizsgálatáról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  „Az
önkormányzati  lakások  lakbérének  mértékéről”  szóló  10/2007  (IV.  04.)  számú  rendelet
felülvizsgálatát először a Pénzügyi Bizottság tárgyalja.

Felelős  :   Somogyi Balázs polgármester
Határidő  :   2020. június 25.

XII. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Aki  egyetért  azzal,  hogy  a  tizenkettedik  napirendi  pontot  először  a  Pénzügyi  Bizottság
tárgyalja kérem, kézfelemelésével jelezze.

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

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
116/2020. (VI. 25.) határozata

Az intézményi étkezési térítési díjakról szóló 7/2007. (III. 30.) számú rendelet
felülvizsgálatáról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  „Az
intézményi étkezési térítési díjakról” szóló 7/2007. (III. 30.) számú rendelet felülvizsgálatát
először a Pénzügyi Bizottság tárgyalja.

Felelős  :   Somogyi Balázs polgármester
Határidő  :   2020. június 25.

XIII. NAPIRENDI PONT
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Somogyi Balázs polgármester
Aki  egyetért  azzal,  hogy  a  tizenharmadik  napirendi  pontot  először  a  Pénzügyi  Bizottság
tárgyalja kérem, kézfelemelésével jelezze.

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

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
117/2020. (VI. 25.) határozata

A Szociális Igazgatásról és Szociális Ellátásokról szóló 7/2015. (IV. 24.) számú rendelet
felülvizsgálata

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott,  hogy „A Szociális
Igazgatásról és Szociális Ellátásokról” szóló 7/2015. (IV. 24.) számú rendelet felülvizsgálatát
először a Pénzügyi Bizottság tárgyalja.

Felelős  :   Somogyi Balázs polgármester
Határidő  :   2020. június 25.

XIV. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Aki  egyetért  azzal,  hogy  a  tizennegyedik  napirendi  pontot  először  a  Pénzügyi  Bizottság
tárgyalja kérem, kézfelemelésével jelezze.

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

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
118/2020. (VI. 25.) határozata

A COVID-19 járvány miatt eddig felmerülő költségvetést érintő változások
tárgyalásáról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy A COVID-19 
járvány miatt eddig felmerülő költségvetést érintő változásokat a Pénzügyi Bizottság tárgyalja
először.

XV. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Tizenötödik napirendi pont az egyebek. Ide külön témával nem készültem. Istvánnal tárgyalok
és a következő ülésen a fényjátékkal kapcsolatban biztos, hogy kell döntést hoznunk. Szilasy
úr.

Szilasy László képviselő
Polgármester úr szóban tájékozatott, hogy Nikolett érdeklődött a táborokról és úgy gondolom,
hogy  fontos  akkor  ezt  nyilvánosságra  hozni.  Az  általános  iskolában  a  nyári  szünetben
valamennyi hétre van szervezve turnus a gyermekek részére, ezek ötnaposak. Reggel nyolctól
délután négy óráig. Az Erzsébet táboros pályázat kapcsán remélhetőleg az eszközök biztosítva
lesznek.  A  programokat  a  pedagógusok  szervezik  a  gyermekek  számára,  amelyre
remélhetőleg  anyagi  eszközt  tud  majd  biztosítani  a  pályázat.  Jelzem,  hogy  önkénteseket
nagyon szívesen várunk a táborok megvalósítása során. Ha valaki úgy érzi,  hogy szívesen
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részt  venne  a  gyermekek  nyári  foglalkoztatásában,  azt  mi  örömmel  vesszük.  Egyébként
nagyon hirtelen kellett döntenünk, mert eredetileg gyermekfelügyeletről volt szó és nagyjából
három napunk volt, hogy felkészüljünk erre, felmérjük a szülőktől az igényeket, begyűjtsük
ezeket,  aztán  a  tankerület  felé  továbbítsuk,  illetve  beadjuk  a  pályázatot.  Nem  volt  egy
egyszerű dolog, de hál’ Isten az általános iskolában jól képzett és nagyon kreatív dolgozók
vannak és meg tudták szervezni mindezt. Hétfőn indul az első turnus.

Mosonyi-Bógó Nikolett képviselő
Szuper. Köszönjük a tájékoztatást.

Szilasy László képviselő
Nagyon szívesen.

Mosonyi-Bógó Nikolett képviselő
A polgármester úrral leveleztünk a táboroztatással kapcsolatban. Ott jelezte, hogy szokott az
általános iskola a szociális intézmény, valamint az egyház táboroztatást tartani. Viszont ha jól
gondolom, ez csak az iskolásokra vonatkozik. Ha jól tudom, akkor az óvodában lesz két hét
leállás.

Bogó Anikó képviselő
Nem lesz.

Mosonyi-Bógó Nikolett képviselő
Tudomásom szerint a szociális intézmény korábban már szervezett az óvodás korú, hátrányos
helyzetű gyermekek számára…

Bogó Anikó képviselő
Általános iskolásoknak szoktak a szocósok is szervezni.

Mosonyi-Bógó Nikolett képviselő
Nem kisebbeknek?

Bogó Anikó képviselő
Hát általában az általános iskolásoknak.

Mosonyi-Bógó Nikolett képviselő
Esetleg, ha még erre lenne lehetőség.

Somogyi Balázs polgármester
Az intézményvezető asszony azt mondta, hogy már évek óra nincs náluk. Megkérdezem, hogy
tudnak-e  szervezni,  de  a  munkakörükben  nem  volt  bent  soha  a  táborszervezés.  Önként
vállalták korábban, de utasítani nem tudom őket. Elnézést, azt nem mondtam, hogy a vezetői
pályázat ki van írva, múlt héten került kiírásra.

Mosonyi-Bógó Nikolett képviselő
A Szociális Intézményben van most mást álláshirdetés is?

Somogyi Balázs polgármester
A járványhelyzetben nem kívántunk munkatársakat felvenni.

Mosonyi-Bógó Nikolett képviselő
Értem, köszönöm.
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Somogyi Balázs polgármester
Sarok alpolgármester úr.

Sarok Mihály képviselő
Én a faluüzemeltetéssel  kapcsolatban szeretnék elmondani  pár mondatot.  Sajnos nem volt
pénzünk útjavításokra.  Mióta ide kerültünk minden hónapban írjuk a költségeinket,  ebben
benne van az üzemanyag, alkatrészek, egyéb eszközök. Ami lett vásárolva a boltokban azt
mindet felírtuk egy füzetbe, amelyből egy összegeket is tudok mondani. Például a boltokban
607 000  forintot,  míg  üzemanyagra  pedig  428 000  forint  költöttünk,  tehát  ez  összesen
1 035 000 forint. Amit még megemlítenék, – köszönöm Prétor Feri bácsinak – hogy szó volt
arról,  hogy csinálunk  a  pincébe  egy  mosdót.  Ezt  a  Feri  bácsi  meg  is  valósította  Gecseg
Norbert  és  Gecseg  Gyula  segítségével.  Senki  nem kért  ezért  a  munkáért  egy fillért  sem,
ezúton szeretném megköszönni a munkájukat. A temetőben is folytak munkálatok, elvittünk
onnan hat pótkocsi szemetet. Ezeket azért mondom el, mert nagyon sokan azt mondják, hogy
nem történik, nem látszik a faluban semmi változás. Az előbb említett 607 000 forintban a
régi gépeknek a rendbetétele is benne van, vagyis a régi fűnyírókhoz alkatrészeket vettünk.
Úgy gondolom, hogy erre a pár hónapra ez a költség nem egy nagy összeg. Esetleg ti mit
gondoltok erről?

Somogyi Balázs polgármester
Én mindenképpen köszönöm azoknak, akik bármilyen segítséget nyújtottak a faluüzemeltetés
munkájához. Mit kívánsz, mit reagáljak, reagáljunk rá?

Sarok Mihály képviselő
Jó lenne, ha egy kicsit több pénzt is tudnánk a faluüzemeltetésre fordítani. Gondolok itt az
utaknak  a  kátyúzására.  Amikor  beszéltünk  arról,  hogy  lemondok  a  tiszteletdíjról  én  úgy
gondoltam, hogy minden hónapban azt a pénzt valamire fordíthatjuk.

Somogyi Balázs polgármester
Ameddig mínuszos a költségvetés, az azt jelenti, hogy kényszerpályán mozgunk és az történik
mint az elmúlt években, hogy mindig a legfontosabb tételeket fizetjük ki. Amennyiben van
bevételünk abból az elmaradásokat tudjuk csökkenteni.  Én továbbra is azt  látom, hogy az
utakra komolyabban fordítani, csak pályázattal lehet. Jelenleg van bent pályázatunk a Rákóczi
utca a rá merőleges Rózsa köz, illetve Deák Ferenc utca kimaradó részére. Ez egy 30 millió
forintos költségvetésű projekt. Előkészítés alatt van a BM-es pályázat, de ennek az elbírálása
is csak ősszel történne meg.

Sarok Mihály képviselő
Tehát akkor az idén nem lesz útjavítás.

Somogyi Balázs polgármester
Sajnos az önkormányzatnak nem lesz forrása utak javítására.

Sarok Mihály képviselő
A másik dolog, amire ki szeretnék térni az a múlthéten történt konfliktusunk a Szilasy úrral.
Megkértek minket, hogy segítsünk az iskola környékét rendben tenni. Feri bácsiék szerdán
lenyírták a füvet az óvodában, csütörtökön pedig a Stüszi előtt csináltuk volna meg az árok,
de esett az eső.

Szilasy László képviselő
Nem esett az eső. Kint voltunk az iskola előtt és nem esett az eső.
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Sarok Mihály képviselő
Mi megígértük, hogy szombatra meg lesz csinálva, de te az embert onnan elküldted.

Szilasy László képviselő
Nem küldtem el. Én azt kértem tőletek, hogy fűkaszást ne küldjetek az iskola területére, ehhez
képest megjelent ott egy fűkaszás. Megmutattam, hogy nincs mit kijavítania.

Sarok Mihály képviselő
Csak akkor nem kéne azt mondani, hogy mi megígérünk mindent, aztán nem valósítjuk meg
azt.

Szilasy László képviselő
Misi, nem is jött ember. Mi csináltuk meg. Elmondtam neked kedden, hogy fűkaszás nem kell
az  iskolához.  De  ha  neked  szükséges,  akkor  én  itt,  most  elnézést  kérek,  hogyha
megbántottalak.

Somogyi Balázs polgármester
Én eddig a háromnegyed évben soha semmibe nem szóltam bele, amit te csináltál.  Tőlem
rengetegszer  megkérdezik,  hogy  miért  köszönök  meg  mindent  a  Misinek.  Erre  az  volt  a
válaszom, hogy én mindenkinek mindent megköszönök és nem tartom azt etikusnak, hogy a
Misi munkáját kritizáljam. Erre te azt mondat, hogy nem fogod megköszönni a dolgokat. Ez
nem kölcsönös sajnos. A személyeskedésen kívül van-e valakinek hozzászólása az egyebek
napirendhez?  Ha  egyik  képviselőnek  sincs,  akkor  megadnám  a  szót  a  hallgatóságnak.  A
jelenlévőktől  szeretném megkérdezni,  hogy amennyiben  van közölni  valójuk  és  az  a  mai
üléshez kapcsolódik, akkor azt kérem, tegyék meg. Lehóczki Ádám parancsolj.

Lehóczki Ádám perkátai lakos
Az őszi választások során mindenki előtérbe helyezte vízelvezetés megoldását, pláne a Zrínyi
utca végén. Jelentem e hónap 18-án 23,5 mm eső esett és a víz elindult befele. Az új lakók mit
sem tudnak arról, amit te tudsz Balázs meg én is, hogy elöntötte a pincéjüket a víz az előző
lakóknak. Valamit úgy gondolom, hogy csinálni kellene, mert milliós károk keletkezhetnek.
A 62-es útról szeretnék még annyit mondani, hogy lassan a kátyúk nem kerülhetők ki. Csak
ennyit szerettem volna.

Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm szépen. Sajnos vannak olyan lakók, akik nem tartják karban a vízelvezető árkokat.
Mindenki azért  felelős,  ami előtte van. A katasztrófavédelem már azt is vizsgálja,  hogy a
lakók saját  maguk előtt  rendbe tették-e az árkot.  Az új lakók valószínűleg nem tudhatták,
hogy  mi  ennek  az  ingatlannak  a  hátránya.  A  62-es  bekötőútról  én  hétfőn  adtam  le  egy
projektlistát. Próbáltunk már többször is lobbizni, de ez egy speciális helyzet. Sajnos ennek az
útnak  a  felújítása  meghaladja  az  önkormányzat  erejét  és  pont  ezért  raktam bele  a  listám
elejébe a legfontosabb projektek közé. Emellett a kastély a polgármesteri hivatal a közösségi
közlekedéssel érintett utcák felújítása, – gondolok itt a Rózsa utca végétől egészen a Kossuth
szoborig- a faluház szerepel benne, valamint egy közösségi projekt is. Mind a két probléma
amit  Ádám felvetett  az  élő  és  valós,  megoldásra  vár.  Csak saját  erőből  ezek  biztos  nem
kerülnek felújításra, tehát erre külső forrást kell találnunk. Bogó Ferenc parancsolj.

Bogó Ferenc perkátai lakos
Perkátán van olyan utca, ahol civil szerveződéssel vettek anyagot útfelújításra, tehát önerőből
próbálnak javítani az útnak az állapotán. Ez az Ujfalusi Pali kezdeményezése biztos hallottál
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róla.  A  faluüzemeltetésre  térve  én  úgy  gondolom,  hogy  tisztelet  jár  a  Misi,  illetve  Feri
munkájáért.

Somogyi Balázs polgármester
Az útfelújításért köszönet. A fent említett személyről rendszeresen hallom, hogy az újonnan
felújított  úton kapartatja  az autóját,  tehát az a személy miért  kezd el jóemberkedni,  azzal,
hogy a saját utcáját megcsinálja, ha a másikat meg rongálja. Ennyit erről a személyről. Bárki
bármit hozzátesz a település fejlesztéséhez az nagyon fontos dolog, és nagyon köszönjük.

Bogó Ferenc perkátai lakos
Annyit reagálnék rá, hogy én egy nevet említtettem meg, de vagy ötven ember fogott össze.

Somogyi Balázs polgármester
Én arra az egy névre reagáltam. A sajátjában szervez miközben a másik utcában meg kapartat.
Az lenne a példamutató, hogy a saját utcájában szervez és a másik utcát sem teszi tönkre.

Bogó Anikó képviselő
Annyit szeretnék ehhez az utas dologhoz hozzátenni,  hogy mindegyikőnk látja,  hogy saját
forrásból nem fog működni az útjavítás. Polgármester úr kettő projektet adott be útfejújításra,
amit  az  előbb említett  is.  Ameddig  itt  Somogyi  Balázs  a  polgármesterünk,  addig  én  úgy
gondolom, hogy a felsorolt fejlesztési tervek – a bekötő útra gondolok itt legfőképp – közül jó
pár meg fog valósulni, ami az összes perkátai polgár érdekét fogja szolgálni. Bízom Balázs
abban,  hogy  ezekben  fog  tudni  lépéseket  tenni,  hiszen  ebből  fogunk  tudni  előre  lépni.
Köszönöm.
Sarok Mihály képviselő
A Zrínyi  utca  végén az  ároknak a  kialakítását  szerintem elsőkörben ki  kéne  mérni,  hogy
pontosan hol megy az út.

Dr. Lakos László jegyző
A földmérő megcsinálja ezt bármikor azonnal. Azért hagytuk abba az előkészítést., mert vita
volt a földtulajdonosok és ingatlantulajdonosok között.

Sarok Mihály képviselő
Az útnak van külön helyrajzi száma, vagy nem?

Dr. Lakos László jegyző
Hogyne lenne.

Sarok Mihály képviselő
Ha kimérnénk az utat onnantól kezdve tudnánk árkot csinálni.

Dr. Lakos László jegyző
Nem  tudsz  árkot  csinálni,  mert  az  út  olyan  keskeny,  hogy  nem  fér  el  az  árok.  Ehhez
területszerzési  eljárásra  lenne  szükségünk,  amivel  kapcsolatban  évekkel  ezelőtt
megpróbáltunk  a  gazdákkal  folytatni  egy  tárgyalást,  de  nagyon  elzárkóztak  attól,  hogy
területet adjanak.

Sarok Mihály képviselő
Meg kell próbálni meg egyszer.
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Dr. Lakos László jegyző
Akkoriban  én  a  jogszabályokat  is  kinyomtattam,  hogy  ők  ott  a  megfelelő  művelési
kötelezettségeiknek  nem  tesznek  eleget.  Nagyban  hozzájárulnak  ahhoz,  hogy  ezek  a
nagyvizek elöntsék a kertet.

Sarok Mihály képviselő
De akkor hogy kéne művelni?

Dr. Lakos László jegyző
Például keresztbe műveléssel,  a megfelelő növényikultúrák megválasztásával.  Akkoriban a
jogszabályokról  tájékoztattam  a  gazdákat,  azóta  sem  csinálják  úgy.  Nagymértékben
hozzájárulnak a károkhoz azzal, hogy nem úgy művelik, ahogy elő van írva.

Somogyi Balázs polgármester
Kénytelenségből átmentünk a lakók felé. Van-e esetleg további hozzászólás? Ha nincs, akkor
köszönöm szépen a képviselőknek a munkáját, a hivatali dolgozóknak az előkészítési, illetve
utómunkálataikat, valamint a minket nézőknek a figyelmét. Az ülést ezennel lezárom.
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Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester a testületi ülést 20:58
perckor bezárta.

Somogyi Balázs Dr. Lakos László
polgármester jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Bogó Anikó Sarok Mihály
alpolgármester alpolgármester
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