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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Készült: A 2021. augusztus 25-én 17:00 órai kezdettel megtartott ülésről
Ülés helye: az Önkormányzat hivatalának épülete
Jelen vannak:
Oláh István, Sarok Mihály, Mosonyi-Bogó Nikolett, Bölcskei-Csősz Nikolett, Szőke Imre
Andor
Dr. Lakos László jegyző
Oláh István alpolgármester
Tisztelettel köszöntöm Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületi ülésén
megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, Áldott Richárd István képviselő
jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésen. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom BölcskeiCsősz Nikolettet és Sarok Mihályt. Először Nikiről szavaznánk, aki elfogadja jegyzőkönyvhitelesítőnek, kérem, kézfelemelés jelezze.
A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
64/2021. (VIII. 25.) határozata
A jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2021.
augusztus 25-i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Bölcskei-Csősz Nikolettet
választja meg.
Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2021. augusztus 25.
Oláh István alpolgármester
Aki elfogadja Misit 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
65/2021. (VIII. 25.) határozata
A jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2021.
augusztus 25-i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Sarok Mihályt választja
meg.
Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2021. augusztus 25.
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Oláh István alpolgármester
A napirend tizenegy napirendi pontot tartalmaz. Kérdezem a képviselőket, hogy napirend
módosításra, vagy új napirendi pont felvételére van-e javaslatuk? Ha nincs, akkor javaslom a
napirendet elfogadni, aki ezzel egyetért, 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
66/2021. (VIII. 25.) határozata
A 2021. augusztus 25-i ülés napirendjének elfogadásáról
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. augusztus 25-i Képviselőtestületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
NAPIREND
1. Rendőrségi beszámoló Perkáta Nagyközség Közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében 2020-ban tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos
feladatokról
2. Beszámoló
a
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
Fejér
Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltóság 2020-ban
végzett tevékenységéről
3. A Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalása
4. „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló rendelettervezet
megtárgyalása
5. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
támogatás igénylése
6. Tájékoztató Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésének I.
félévi teljesítéséről
7. Az I/50. Perkáta község ivóvízszolgáltató rendszer-V elnevezésű víziközmű
rendszer 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Tervével, valamint az I/88.
Szabadegyháza és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV elnevezésű
víziközmű rendszer 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Tervével kapcsolatos
döntéshozatalok
8. Bölcsődei gyermekétkeztetésről szóló döntéshozatal
9. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában lévő
Önkormányzati tulajdonba kerülésének megtárgyalása

ingatlanok

10. Perkáta Nagyközség I. számú védőnői körzetébe védőnő kinevezéséről szóló
döntéshozatal
11. Egyebek
Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2021. augusztus 25.
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I. NAPIRENDI PONT
Oláh István alpolgármester
Első napirendi pontunk a rendőrségi beszámoló Perkáta Nagyközség Közbiztonságának
helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2020-ban tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos
feladatokról. Köszöntöm Suszter Tamást a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság alezredesét,
Horváth Istvánt az Adonyi rendőrőrs őrsparancsnokát, valamint Cséza László perkátai körzeti
megbízottat. Át is adnám a szót Suszter Tamás úrnak.
Suszter Tamás alezredes
Tisztelt Alpolgármester úr, tisztelt Jegyző úr, tisztelt Képviselő-testület, vendégek, kollegák.
Köszönjük szépen a meghívást. A beszámolónkat elküldtük, azt mindenki elolvashatta, ha
kérdése lenne valakinek, akkor azt fel tudják tenni, nagyon szívesen válaszolunk. Én szeretném
megköszönni azt a munkát, együttműködést, amit a kollegák végeznek az őrs területén,
Perkátán pedig a polgárőröknek és az önkormányzat dolgozóinak.
Oláh István alpolgármester
Köszönjük szépen. Képviselőknek lenne kérdése? Ahogy az előbb hallhattuk lassan elérhető
lesz Perkátán a körzeti megbízottak irodája, aminek nagyon örülnek a lakosok. Sajnos az elmúlt
időszakban nagyon sok lakossági bejelentés érkezett például a gyorshajtókkal, valamint az ittas
vezetőkkel kapcsolatban.
Suszter Tamás alezredes
Próbáljuk fokozni a jelenlétet, ebben nagyon nagy segítségünk a polgárőrség.
Oláh István alpolgármester
Elég sok a vezetői engedély nélküli sofőr is a faluban.
Suszter Tamás alezredes
2021. április 1-jétől változott a jogszabály, ami azt jelenti, hogy az a vezetői engedély nélkül
vezető szabálysértési őrizetbe vehető. Rendkívül sok szabálysértési őrizetbe vételünk volt az
elmúlt négy hónapban. Az eltiltás hatálya alatt vezetés – legyen az szabálysértési hatóság, vagy
bíróság által eltiltott – automatikusan büntető eljárást von maga után.
Oláh István alpolgármester
Köszönöm szépen.
Mosonyi-Bogó Nikolett képviselő
Én szeretném megköszönni alezredes úrnak, hogy a „házhoz megyünk” a bűnmegelőzési
programmal kitelepültek az augusztus 20-i rendezvényünkre, nagyon nagy sikere volt.
Suszter Tamás alezredes
Legközelebb is, ha van ilyesmire igény nagyon szívesen jövünk.
Oláh István alpolgármester
Ha nincs több kérdés, akkor javaslom, hogy szavazzunk az első napirendi pontról. Aki elfogadja
a rendőrségi beszámolót Perkáta Nagyközség Közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság
érdekében 2020-ban tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, azt kérem, hogy
kézfelemelésével jelezze.

4

A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
67/2021. (VIII. 25.) határozata
Perkáta Nagyközség Közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2020-ban
tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló rendőrségi beszámoló
elfogadásáról
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a rendőrség beszámolóját
Perkáta Nagyközség Közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2020-ban tett
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2021. augusztus 25.
II. NAPIRENDI PONT
Oláh István alpolgármester
Második napirendi pont a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltóság 2020-ban végzett tevékenységéről szóló
beszámoló. Köszöntöm Önöket is, át is adnám a szót.
Kővágó Dezső tűzoltó alezredes
Köszönöm szépen. Köszöntök mindenkit, és mi is köszönjük a meghívást. 25 éve vagyok
tűzoltó és 2012 óta tűzoltóparancsnoki beosztásban dolgozom. Idén kerültem át megbízással a
dunaújvárosi tűzoltó parancsnokságra. A tűzoltóságoknak hagyományszerűen minden
településsel nagyon jó kapcsolata van az egész országban. Ezt szeretném erősíteni. A
beszámolóval kapcsolatban van egy tömör rövid összefoglaló és én elkészítem a helyi
sajátosságokat, hogy egy kis betekintést nyújtsak, hogy mi is történik a települések
közigazgatási határain belül. 2019-ben 25 alkalommal, tavaly 16 alkalommal – ami egy nagyon
nagy csökkenés – idén pedig 11 alkalomnál járunk a kivonulás szempontjából. Bízunk abban,
hogy az idei nem haladja meg a tavalyit. Perkáta egy nyugodt, csendes településnek számít,
ugyanis mindegyik káresemény a lehető legkisebb riasztási fokozatban kerül felszámolásra.
Ennyit szerettem volna tájékoztatásképpen elmondani, ha esetleg valakinek lenne kérdése,
akkor arra szívesen válaszolok.
Oláh István alpolgármester
Köszönjük szépen. Képviselőknek lenne kérdésük? Ha nem, akkor javaslom elfogadni a
beszámolót, aki 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
68/2021. (VIII. 25.) határozata
A Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltóság 2020-ban végzett tevékenységéről
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Hivatásos
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Tűzoltóság 2020-ban végzett tevékenységéről szóló beszámolót. A beszámoló a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2021. augusztus 25.
III. NAPIRENDI PONT
Oláh István alpolgármester
Harmadik napirendi pont a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának
megtárgyalása. Megadnám Jegyző úrnak a szót.
Dr. Lakos László jegyző
A törvényességi felhívást külön határozattal el kell fogadni, hogy egyetértünk azzal vagy sem.
A felhívást javaslom elfogadni, hiszen abban sok igazság van. A történet a kezdete az volt, hogy
a tavasz folyamán kaptunk egy levelet a Kormányhivataltól, hogy vizsgáljuk felül a „szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló rendeletünket - amit 2015. évben a
Kormányhivatallal egyeztetve alkotott az akkori Képviselő-testület -, mert lesz egy átfogó
vizsgálat, amihez be fogják kérni az összes településtől ezeket a rendeleteket, és törvényességi
szempontból alaposan felülvizsgálják. Ennek a kérésnek nem tettünk eleget abból a
megfontolásból kiindulva, hogy lehetetlen minden hibát kiszűrni. Voltak Önkormányzatok,
akik megpróbálták a javítást, a korszerűsítést, és megkapták rá ugyan úgy a törvényességi
felhívást, mint mi. Úgy gondoltam, hogy nézzék át, javítsák ki, mondják meg, hogy mit kell
kijavítani. Erre kaptuk ezt a törvényességi felhívást. 16 oldalban taglalják problémát, kivetni
valót, és a megyében ez még a rövidebbek közé tartozik. A kifogásoknak egy jelentős része
abszolút formai és apróság. Az első megállapítás a 2-es pont alatt található a 2. oldalon, ami a
jogszabályi felhatalmazó rendelkezéseket tartalmazó részt kifogásolja. Azt mondja, hogy ezt
még további rendelkezésekkel ki kell egészítenünk. Azokkal amelyekben olyan kérdést
szabályoz a szociális ellátásokról szóló törvény, amit a mi rendeletünk érint. Néhány szakaszt
tehát még pluszba be kell tenni, mert az a szabály, hogy az összes szakaszt fel kell sorolni, amit
érint a rendeletünk. A másik észrevétel az volt, hogy ha van egy konkrét feladatkört
meghatározó jogszabály, akkor az általános felhatalmazást, az Alkotmányt nem kell beírni,
ezért ezt ki kell vennünk. Ez volt az első pont. Érdemben egyáltalán nem érinti a rendeletünket,
inkább formai dolog volt. A következő pont is egy formai probléma. Folyamatos
sorszámozással kell megjelölni a jogszabálytervezet különböző szerkezeti egységeit, nem lehet
betűvel csak számmal és a magasabb szerkezeti egységek számozását nem lehet újrakezdeni.
Nem jó úgy, hogy az egyik fejezet alatt van 1-es 2-es 3-as alcím és a második fejezet alatt is
van 1-es 2-es 3-as alcím, hanem, akkor annak 4-es 5-ös 6-os sorszámozásnak kell lennie. Ezzel
kapcsolatban arra a megállapításra jutottak, hogy így a rendeletünknek két 1-es §-a van. Ez
ugyan képtelenségét, de javítottuk. A következő probléma az, hogy a rendeletünk értelmező
rendelkezéseket tartalmazott, megismételve a szociális törvényben levő értelmező
rendelkezéseket. Az ügyfelek szempontjából ez nagyon jó dolog, mert látják, hogy mit jelent
az, hogy jövedelem, mit jelent az, hogy család, meg a különböző fogalmi meghatározások mit
jelentenek. A rendeletünkben az értelmező rendelkezések „a” ponttól „o” pontig voltak. 13
ilyen értelmező rendelkezést raktunk bele, de úgy, hogy megjelöltük, hogy a jövedelem az a
Szoc. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja. Annak idején a Kormányhivatallal egyeztetve egy
függelékbe beletettük a rendelet mögé a törvényi rendelkezés szövegét és ott mindjárt meg is
találta az ügyfél. Ezt most ki kell vennünk. A rendeletben használt fogalmakra a Szoc. törvény
(4) bekezdése az irányadó. Konzultáltam a törvényességi felügyelőnkkel, és kértem, hogy
találjanak valamilyen megoldást. Megbeszélte a főnökével, és azt mondta, hogy nem lehet, még
így függelékbe mellékelve sem ismételhetjük meg a törvényi rendelkezéseket. Az 5-ös
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megállapításuk az volt, hogy azt írtuk a rendeletünkbe, hogy a Képviselő-testület az e
rendeletben szabályozott szociális ellátásokkal kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre
ruházhatja. Nem ruházhatja, hanem ruházza. A következő probléma, hogy a rendeletünkben az
szerepelt, hogy a polgármester döntése ellen a Képviselő-testülethez fellebbezés nyújtható be.
Az Mötv. tartalmazza, hogy a polgármester döntését a képviselő-testület bírálhatja felül.
Magyarul megismételtük az Mötv. rendelkezését és ezt, amint az előbbiekben láttuk nem lehet,
ezért ezt is ki kell venni. Következő kifogás az volt, hogy a rendeletünk szerint a pénzügyi
ellátások kifizetése határozat alapján a Perkátai Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézőjének
a feladata. Az Mötv. értelmében viszont az Önkormányzat feladatot, csak a szerveire delegálhat.
Az ügyintéző az nem szerve. Ki kell venni, hogy a pénzügyi ügyintéző feladata, és helyette
annyi maradhat, hogy a Perkátai Polgármesteri Hivatal feladata. A Kormányhivatal szerint a 7.
§ (1) bekezdésében nem egyértelmű a számozás, mert úgy van számozva, hogy (1) bekezdés,
annak van 2-es 3-as 4-es 5-ös pontja, utána megint 1-es 2-es 3-as 4-es 5-ös 6-os egészen 13-as
pontig, majd megint 6-os pont. A mi papír alapú példányukban ez nem így látszott, hanem a 2es 3-as 4-es 5-ös az bekezdés, az (5) bekezdés alatt volt 13 alpont betűvel, és utána kezdődött a
(6), (7) bekezdés, és ment egészen 15-ig. A nemzeti jogszabálytár felületére került fel rosszul,
és a kettő nem egyezik egymással. Nem tudom, hogy ez hogy történhetett, de mivel új rendeletet
alkotunk, ez a hiba önmagától megszűnt. Következő probléma, hogy a 7. § (12) bekezdése azt
tartalmazta, hogy rendkívüli települési támogatás iránti kérelem ugyanazon személy részéről
ugyanazon okból egyszer, ugyanolyan okból egymást követően 1 naptári éven belül legfeljebb
2 alkalommal nyújtható be. Az ugyanazon okból, azért volt benne, hogyha egyszer eltörte a
lábát, akkor arra a lábtörésre csak egyszer adhassa be. Ugyanolyan okból az meg azt jelentette,
hogyha többször eltöri a lábát, akkor se kérhessen többször lábtörés miatt, csak kétszer 1 évben.
Most ezt kivetették. Ahányszor töri a lábát, vagy gyógyszerre van szüksége, vagy kiengedik a
kórházból, stb. annyiszor kérhet rendkívüli települési támogatást. Amikor ezt a megszorítást
beleraktuk a rendeletbe, akkor felére csökkent a kifizetett segély éves szinten. A következő,
hogy a 10. pont 9.6. bekezdése értelmében a települési támogatást kérelmező az (5)
bekezdésben foglaltakon felül, (ami a jogosultsági feltételeket szabályozta) a jogosultság egyéb
feltételeként köteles házának, kertjének rendben tartására. Ezt is kivetették, mert az
önkormányzati rendeletben nem szabályozható az, amit már másik jogszabály szabályozott. Ezt
azért vizsgálni szoktuk, hiszen akinek rendezetlen volt a telke, az nem kaphatott szociális
ellátást, főleg nem lakásfenntartási támogatást. A továbbiakban erre vonatkozó egyéb
jogszabályok alapján lesz lehetőségünk. A következő probléma, hogy az illetve kötőszó a
jogszabályban nem szerepelhet. Ki kell venni. Az illetve szónak 2 jelentése lehet, „és”, „vagy”.
Nem egyértelmű, ezeket ki kell cserélni „és”-re vagy „vagy”-ra. A következő probléma a
függelék kérdése, ahol beidéztük a Szoc. törvénynek a különböző értelmező rendelkezéseit. Ezt
itt újra kifogásolta, hogy nem lehet. A jogszabály normatív rendelkezéseit a jogszabály
szakaszai, és mellékletei tartalmazzák. Mivel ezek normatív tartalmú rendelkezések voltak,
ezért függelékben nem lehetnek benne, sőt egyáltalán nem lehet függeléke a rendeletnek. Eddig
ilyen probléma nem volt. Szinte minden rendeletünknek van függeléke. Ez egy általános
probléma. Azt mondták, hogy nem tartalmaz a „jogszabályalkotásról” szóló törvény ilyet, hogy
függelék, ezért nem is lehet. Következő probléma az ECO-PROFIT 2000 BT. –nek a címe. A
rendeletalkotás időpontjában az ECO-PROFIT 2000 BT. címe Barátság út volt, most már Bécsi
út a székhelye. Ezt észrevették és ki kell javítani. Következő probléma, hogy a jogszabály
tervezetének szerkezeti egységeit folyamatos sorszámozással, vagy a latin abc betűivel meg
kell jelölni, jogszabálytervezet jelöletlen szervezeti egységet nem tartalmazhat. Tartalmazott,
mert nem akartuk azt, hogy még fejezetekre tagoljunk egy 9 oldalas rendeletet. Ilyen fejezeteket
100 oldalas jogszabályoknál szoktak csinálni. Ezáltal volt olyan, hogy az általános eljárási
szabályokon belül a 3-as cím alatt -hogy jobban érthető legyen - még tagoltam tovább. Ilyet
nem lehet, ezért most 4 fejezete van az új 8 oldalas rendeletünknek. Nem lehet a fejezeteken
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belül címeket alkalmazni, és nem lehet az alcímek alatt még további szerkezeti egység. Lehet
fejezet és alcím. Ez a kettő van. Fejezetekre tagoltuk, és a fejezetek alatt vannak az alcímek,
azok viszont folytatólagosan vannak számozva. Nem lehet másképpen, mert akkor összefolyik
az egész. Még egy pont van. Azt mondja ki a jogszabály, hogy a jogszabály záró rendelkezései
között első szakaszként, önálló szakaszban kell a hatályba léptetésről rendelkezni. Külön 17. §nak kell lenni a hatályba lépésről, és 18. §-nak, hogy melyik veszti hatályát. Külön §-ba kell
tenni. Ez volt a kifogás, mivel a mi rendeletünkben ez egyben volt.
Oláh István alpolgármester
Köszönjük a tájékoztatást. Javaslom, hogy szavazzunk. Aki a Fejér Megyei Kormányhivatal
törvényességi felhívásával egyetért, azt kérem, hogy kézfelemelésével jelezze.
A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
69/2021. (VIII. 25.) határozata
A Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalása
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal
FE/02/793-1/2021. ügyiratszámú törvényességi felhívásának I. pontjában foglaltakat
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal által
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének „a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról” szóló 7/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendeletével kapcsolatban tett
FE/02/793-1/2021. ügyiratszámú törvényességi felhívásának I. pontjában foglaltakkal egyetért,
elfogadja azt.
A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról”
szóló 7/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendeletét és a Kormányhivatal törvényességi
felhívásának figyelembe vételével új rendeletet alkot.
Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2021. augusztus 25.
IV. NAPIRENDI PONT
Oláh István alpolgármester
Negyedik napirendi pont „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló
rendelettervezet megtárgyalása. Megadnám a szót ismét Jegyző úrnak.
Dr. Lakos László jegyző
Köszönöm. Az egyebek napirendi pontban néhai Értékes Lajos temetésével kapcsoltban van
egy kérelem. A hozzátartozó kérte, hogy kivételes méltányosságból a képviselő-testület engedje
el a köztemetés megfizetését. A jogszabály azt mondja ki, hogy el lehet engedni abban az
esetben, ha a rendeletben az szabályozva van. Nekünk ez eddig nem volt a rendeletünkben
szabályozva, azért nem, mert nem akarta a testület elengedni bizonyos feltételek mellett. Ha azt
akarjuk, hogy ezek elengedhetővé váljanak, akkor azt nekünk a rendeletben szabályoznunk
kellene, hogy milyen feltételekkel lehet ezt kivételes méltányosságból elengedni.
Mosonyi-Bogó Nikolett képviselő
Ez most egy egyedi kérés?
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Dr. Lakos László jegyző
Igen. A féltestvéréről van szó. Ebben az esetben a közvetlen hozzátartozókat lehet kötelezni az
eltemettetésre. A jogszabály rendezi, hogy kit és milyen sorrendben lehet kötelezni.
Szőke Imre Andor képviselő
Ha esetleg ezt elengedjük, akkor körülbelül mennyi hasonló kérelemre számíthatunk?
Dr. Lakos László jegyző
Nem tudom pontosan megmondani, éves szinten körülbelül 5 szokott érkezni. Az elhalálozás
helye szerinti önkormányzat köteles eltemettetni és utána ráhárítja az elhunyt utolsó lakóhelye
szerinti önkormányzatra. Részletfizetésre lehetőséget lehet neki adni, vagy hagyatéki teherként
szoktuk bejelenteni az illetékes közjegyző felé.
Bölcskei-Csősz Nikolett képviselő
Jövedelemhatárhoz nem lehetne kötni a méltányosságból való elengedést?
Dr. Lakos László jegyző
A szociális törvényben az van, hogy a képviselő-testület rendeletében szabályozott módon. A
mi rendeletünkben a legtöbb ellátás a nyugdíjminimum 150 %-ához kötött. Ezt a módosítást a
későbbiekben is meg lehet valósítani.
Oláh István alpolgármester
Rendben, amennyiben nincs több kérdés, vagy hozzászólás úgy javaslom, hogy szavazzunk a
rendeletről. Aki, elfogadja a rendelet-tervezetet azt kérem, hogy kézfelemelésével jelezze.
A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
9/2021. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendeletet. A rendelet a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
V. NAPIRENI PONT
Oláh István alpolgármester
Ötödik napirendi pont a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó támogatás igénylése. Ezt az előbb tárgyalta a Pénzügyi bizottság is. Valakinek
lenne, hozzászólása, kérdése?
Szőke Imre Andor képviselő
Én nagyobb mennyiségű fára nyújtanék be igényt. Még az udvarban lévőt is szét lehet osztani.
Sarok Mihály képviselő
A gond a nagyobb mennyiséggel az az, hogy nem lesz annyi kérelmező, akinek ki lehetne majd
osztani. Körülbelül 60-70 család az, akinek adnék fát, hiszen ők tényleg rászorulók.
Mosonyi-Bogó Nikolett képviselő
A pénzügyi bizottság tárgyalta a szociális célú tűzifával kapcsolatos pályázatot. A pályázat
benyújtása augusztus 31-én lejár, a bizottság javasolja a pályázat benyújtását. Amiről még
beszéltünk, hogy hány m3 fát igényeljünk. A tavalyi évet alapul véve körülbelül 200 m3 fát

9

igényeltünk, amiből 149 m3-t meg is kaptunk. Ezzel a mennyiséggel az a baj, hogy elég nehezen
lett meg a 149 pozitív határozat. Ha az elnyert mennyiségű fát nem tudjuk kiosztani, akkor
nekünk a megmaradt mennyiséget vissza kell fizetnünk. Az elmondottak alapján a pénzügyi
bizottság javaslata, hogy 100 m3 fára nyújtsuk be a pályázatot.
Oláh István alpolgármester
Mivel tavalyi szociális tűzifa kiosztásának első körében aligha érkezett be 100 kérelem - az
akkori feltételekkel – véleményem szerint maradhatunk a 100 m3 fa igénylésénél. Ha nincs több
hozzászólás, akkor javaslom, hogy szavazzunk. Először a szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó támogatás igénylés benyújtásáról. Aki egyetért, hogy benyújtsuk ez a
pályázatot, 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
70/2021. (VIII. 25.) határozata
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
támogatás igénylés benyújtásáról
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás benyújtásának
lehetőségével él.
Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2021. augusztus 25.
Oláh István alpolgármester
Aki egyetért azzal, hogy az igénylést 100 m3 fára nyújtsuk be, azt kérem, hogy kézfelemelésével
jelezze.
A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
71/2021. (VIII. 25.) határozata
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
támogatási igényléséről
1. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a rászoruló családok szociális
tűzifával történő támogatása érdekében támogatási igényt nyújt be 100 erdei m3 mennyiségű
tűzifa megvásárlásához a „Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről” szóló 2020. évi
XC. törvény 3. melléklet 1.2.2.1 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai pontjában
szereplő „települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
támogatás” elnyerésére.
A tűzifavásárlás bruttó összköltsége: 2 032 000 Ft.
A vásárlás forrásösszetétele
- állami támogatás (bruttó): 1 905 000 Ft.
- saját forrás (bruttó): 127 000 Ft.
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2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban megjelölt 100 erdei m3
mennyiségű tűzifa vásárlásához bruttó 127 000 Ft saját forrást biztosít az önkormányzat 2021.
évi költségvetés K4 szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások előirányzat terhére.
3. A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást
nem kér.
Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2021. augusztus 25.
VI. NAPIRENDI PONT
Oláh István alpolgármester
Hatodik napirendi pont egy tájékoztató lenne Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2021. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről. Ezt a napirendi pontot is tárgyalta a Pénzügyi Bizottság,
ezért megadnám a szót Mosonyi-Bogó Nikolett elnökasszonynak.
Mosonyi-Bogó Nikolett képviselő
Köszönöm szépen. A Pénzügyi bizottság tárgyalta a költségvetés I. félévi teljesítését. A
tájékoztatóból kiderül, hogy nagyon erőteljes a spórolás a kiadások szintjén is, illetve a
bevételek is nagyon reálisan lettek kialakítva. A Pénzügyi bizottsági ülésen elhangzott, hogy
először a bérek, a gyermekétkeztetés, majd a közüzemi díjak kerülnek kifizetésre, ezt többször
le is írtuk és úgy gondolom, hogy ezzel mindenki tisztában van. A Pénzügyi Bizottság javasolja
a tájékoztatót elfogadni.
Oláh István alpolgármester
Köszönöm szépen.
Szőke Imre Andor képviselő
Nekem az a problémám ezzel a tájékoztatóval, hogy amióta a pandémia lement az ügyvivő
alpolgármester elfelejtett beszámolni, hogy az idő alatt mi történt. Milyen plusz költségek
voltak például.
Oláh István alpolgármester
Akár most szóban is el tudom mondani. Merem azt mondani, hogy a pandémia ideje alatt plusz
költség nem merült fel az önkormányzatnak. De, ha igénylik a képviselők, akkor csinálók egy
tájékoztató az elmúlt eseményekről.
Szőke Imre Andor képviselő
Rendben.
A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
72/2021. (VIII. 25.) határozata
A 2021. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a
2021. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót.
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Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2021. augusztus 25.
Oláh István ügyvivő alpolgármester 5 perc szünetet rendelt el.
SZÜNET
VII. NAPIRENDI PONT
Oláh István alpolgármester
A szünet után megállapítom, hogy az ülés határozatképes, öt képviselő jelen van. Hetedik
napirendi pont az I/50. Perkáta község ivóvízszolgáltató rendszer-V elnevezésű víziközmű
rendszer 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Tervével, valamint az I/88. Szabadegyháza és
térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV elnevezésű víziközmű rendszer 2022-2036. évi
Gördülő Fejlesztési Tervével kapcsolatos döntéshozatalok.
Dr. Lakos László jegyző
Itt két határozathozatal történne, az egyik az ivóvízrendszerről a másik pedig a
szennyvízrendszerről szólna. Évente fogadjuk el, a Fejérvíz Zrt. készíti.
Vaskó Ferenc perkátai lakos
Megkérdezhetem, hogy tervezik-e a szennyvíztisztító rendszer bővítését?
Oláh István alpolgármester
Én úgy néztem, hogy inkább a szivattyúk cseréjén van a hangsúly, tehát csak a karbantartást
tervezik. A képviselőknek lenne kérdése, hozzászólása? Ha nem, akkor szavazzunk. Aki
elfogadja az I/50. Perkáta község ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-19354-1-001-00-10)
víziközmű rendszer 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Tervről szóló határozati javaslatot, azt
kérem, hogy kézfelemelésével jelezze.
A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
73/2021. (VIII. 25.) határozata
Az I/50. Perkáta község ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-19354-1-001-00-10) víziközmű
rendszer 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Tervről
Perkáta Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a I/50. Perkáta község
ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-19354-1-001-00-10) víziközmű rendszer ellátásért
Önkormányzata, a 2022-2036. évi GFT-t megismerte és az alábbi határozatot hozta:
1.) Perkáta Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/50. Perkáta
község ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-19354-1-001-00-10) víziközmű rendszer 20222036. évi GFT felújítási és pótlási tervét megismerte, és mint véleményezésre jogosult
elfogadja.
2.) Perkáta Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/50. Perkáta
község ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-19354-1-001-00-10) víziközmű rendszer 20222036. évi GFT beruházási tervét - melyet meghatalmazás útján a víziközmű-szolgáltató
készített el- megismerte és jóváhagyja.
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3.) Az I/50. Perkáta község ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-19354-1-001-00-10) víziközmű
rendszer 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és a vízgyűjtőgazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van.
Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2021. augusztus 25.
Oláh István alpolgármester
Aki, az I/88. Szabadegyháza és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-13259-1-00300-06) víziközmű rendszer 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Tervről szóló határozati
javaslatot elfogadja, kérem, hogy kézfelemelésével jelezze.
A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
74/2021. (VIII. 25.) határozata
Az I/88. Szabadegyháza és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-13259-1-00300-06) víziközmű rendszer 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Tervről
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a I/88. Szabadegyháza és
térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-13259-1-003-00-06) víziközmű rendszer
ellátásért felelős Önkormányzata, a 2022-2036. évi GFT-t megismerte és az alábbi határozatot
hozta:
1.) Perkáta Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/88.
Szabadegyháza és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-13259-1-003-00-06)
víziközmű rendszer 2022-2036. évi GFT felújítási és pótlási tervét megismerte, és mint
véleményezésre jogosult elfogadja.
2.) Perkáta Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/88.
Szabadegyháza és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-13259-1-003-00-06)
víziközmű rendszer 2022-2036. évi GFT beruházási tervét - melyet meghatalmazás útján a
víziközmű-szolgáltató készített el- megismerte és jóváhagyja.
3.) Az I/88. Szabadegyháza és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-13259-1-003-0006) víziközmű rendszer 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és a
vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van.
Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2021. augusztus 25.
VIII. NAPIRENDI PONT
Oláh István alpolgármester
Bölcsődei gyermekétkeztetésről szóló döntéshozatal. Ezt is tárgyalta a Pénzügyi bizottság, ezért
át is adnám a szót elnökasszonynak.
Mosonyi-Bogó Nikolett képviselő
Köszönöm szépen. Itt egy már meglévő szerződést tárgyaltunk, ami lejár augusztus 31-én, ezért
annak 1 évre történő meghosszabbításáról szavaztunk. A bizottság javasolja, hogy egy évre
történjen meg a szerződés meghosszabbítása a céggel.
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Oláh István alpolgármester
Még valakinek lenne hozzászólása? Ha nem, akkor, aki egyetért a
A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
75/2021. (VIII. 25.) határozata
Bölcsődei gyermekétkeztetésről
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a bölcsődei
gyermekétkeztetésről szóló szerződést az Eurest Étteremüzemeltető Kft-vel (1117 Budapest,
Irinyi J. u. 4-20/b) meg kívánja hosszabbítani 2022. augusztus 31. napjáig.
Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2021. augusztus 25.
IX. NAPIRENDI PONT
Oláh István alpolgármester
Kilencedik napirendi pont a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában lévő ingatlanok
Önkormányzati tulajdonba kerülésének megtárgyalása. Két ingatlanról lenne szó, az egyik a
Széchenyi István utca 32. a másik pedig a József Attila utca 67. Kérdezem a képviselőtől, hogy
az ingatlanokat megnézték-e, ha igen mi lenne a véleményük?
Mosonyi-Bogó Nikolett képviselő
Véleményem szerint a Széchenyi István utcai ingatlan egy nagyon jó frekventált helyen van. A
József Attila utcai ingatlan pedig egy telek, ahogy én láttam. Amit adnak azt el kell fogadni.
Szőke Imre Andor képviselő
A József Attila utcai telket akár bérbe is ki lehetne adni, a Széchenyi István utcai ingatlanon
pedig kevés ráköltéssel, akár két jó állapotú lakást is ki lehetne alakítani.
Oláh István alpolgármester
Nekem is az a véleményem, hogy a Széchenyi István utcai ingatlant piaci alapon ki lehetne
adni. A kert részét pedig idáig is a szomszédok művelték. A József Attila utcai telket ki kéne
takarítani.
Szőke Imre Andor képviselő
Én mindenképpen javaslom elfogadni, hiszen bevételt is hozhat az önkormányzatnak.
Oláh István alpolgármester
Rendben, ha nincs több hozzászólás, akkor javaslom, hogy szavazzunk. Aki egyetért a két
ingatlan önkormányzati tulajdonba kerüléséről, 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
76/2021. (VIII. 25.) határozata
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában lévő ingatlanok Önkormányzati
tulajdonba kerüléséről
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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy A Magyar Falu
Program céljainak támogatására felajánlott ingatlanok összesítő listája” című, az
MNV/01/39288/2021. iktatószámú listában szereplő valamennyi ingatlant Perkáta Nagyközség
Önkormányzata tulajdonába kerülését elfogadja.
Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2021. augusztus 25.
Dr. Lakos László jegyző
Nem tudom, hogy a szerződés, hogyan fog szólni, de ilyenkor szoktak egy kikötést írni, hogy
bizonyos időn belül nem lehet értékesíteni, mint ahogy a faluháznál is történt.
X. NAPIRENDI PONT
Oláh István alpolgármester
Tízedik napirendi pont Perkáta Nagyközség I. számú védőnői körzetébe védőnő kinevezéséről
szóló döntéshozatal. Jelenleg csak egy védőnő dolgozik és az I. számú körzetet helyettesítéssel
látja el. Írtunk ki pályázatot amire érkezett is önéletrajz és ki is lett küldve a képviselők részére.
A hölgy a mai napon volt itt személyesen, beszéltem is vele. Egyelőre szolgálati lakást nem
igényel. Kérdése a képviselőknek lenne a pályázóval kapcsolatban? Ha nem, akkor javaslom,
hogy szavazzunk. Aki elfogadja Zsófia pályázatát, 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
77/2021. (VIII. 25.) határozata
Az I. számú védőnői körzetbe védőnő kinevezéséről
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az I. számú
védőnői körzetbe a védőnői feladatok és a hozzá tartozó iskola-egészségügyi feladatok
ellátására 2021. szeptember 01. napjától határozott időre, 2024. január 26-ig közalkalmazotti
jogviszonyba kinevezi Rausch Zsófiát.
Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2021. augusztus 25.
XI. NAPIRENDI PONT
Oláh István alpolgármester
Tizenegyedik napirendi pont az egyebek. Itt több dologról is kellene beszélnünk. Elsőnek
kezdjük néhai Értékes Lajos köztemetésével, amiről már esett szó néhány napirendi ponttal
ezelőtt.
Szőke Imre Andor képviselő
Nehéz döntés. Keveset is keres és szinte nem is volt kapcsolatban az elhunyttal. Javaslom
megtartani a jelenlegi rendelkezést és utasítsuk el.
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Dr. Lakos László jegyző
Fennáll az a lehetősége is alpolgármester úrnak, – hiszen ez is egy természetbeni juttatás – hogy
ő polgármesteri hatáskörben egyéni elbírálás alapján hozzon döntést.
Bölcskei-Csősz Nikolett képviselő
Én elfogadnám a kérelmet.
Dr. Lakos László jegyző
Nem olyan egyszerű a történet, mivel a kérelembe a saját jövedelmét írja bele, viszont nem
egyedül él. Ha megvizsgálnánk a család jövedelmét lehet, hogy az egy főre eső jövedelem nem
60 000 forint lenne.
Oláh István alpolgármester
Nekem a javaslatom, hogy utasítsuk el és majd tájékoztatjuk a részletfizetés lehetőségéről, aki
ezzel egyetért, 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
78/2021. (VIII. 25.) határozata
Néhai Értékes Lajos köztemetési költségének elengedésével kapcsolatos kérelméről
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Cserna Ottóné (szül.: Tóth Anna, an..:
Krepsz Anna, Dunavecse, 1939.04.01.) 2431 Perkáta, Vörösmarty Mihály u. 9. szám alatti
lakos néhai Értékes Lajos köztemetésének költségei alóli felmentés iránti kérelmét
elutasítja.
A döntést sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon
belül közigazgatási pert indíthat, keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet Perkáta
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületénél (címe: 2431 Perkáta, Szabadság tér 1. )
kell benyújtani. A keresetet a Székesfehérvári Törvényszék (címe: 8000 Székesfehérvár
Dózsa György út 1. ) bírálja el.
INDOKOLÁS
Cserna Ottóné (szül.: Tóth Anna, an..: Krepsz Anna, Dunavecse, 1939.04.01.) Néhai Értékes
Lajos köztemetésének költségei alóli felmentés iránti kérelemmel fordult Perkáta Nagyközség
Önkormányzatához.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. § (4) bekezdése
értelmében a települési önkormányzat a rendeletében szabályozottak szerint az eltemettetésre
köteles személyt, a köztemetés költségei megtérítésére vonatkozó kötelezettsége alól részben
vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti.
Mivel Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a „szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról” szóló 9/2021. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a különös méltánylást
érdemlő körülmények miatti mentesítés lehetőségét nem tartalmazza, a Képviselő-testület néhai
Értékes Lajos köztemetési költségeinek megtérítési kötelezettsége alól a kérelmezőt nem
mentesítheti.
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A fellebbezés szabályait „az általános közigazgatási rendtartásról” szóló 2016. évi CL. törvény
116-119. §-ai rögzítik.
A fellebbezés illetékmentességét „az illetékekről” szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2)
bekezdés 18. pontja alapján állapítottam meg.
Az ügyben Perkáta Nagyközség Önkormányzata hatáskörét és illetékességét „a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvény 48 § (1) (4) bekezdése
állapítja meg.
Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2021. augusztus 25.
Oláh István alpolgármester
Az egyebekben a következő dolog amiről beszéni kell az Audax Renewables szerződése.
Minden képviselőnek ki lett küldve. Lenne-e kérdés, hozzászólás?
Szőke Imre Andor képviselő
Akarunk velük csináltatni bármit is?
Oláh István alpolgármester
Ha nincs hozzászólás, akkor ezek szerint a testület nem kíván vele foglalkozni. A megküldött
tájékoztatót tudomásul vette a képviselő-testület. A következő a Faluház bérleti díjával
kapcsolatos kérelem megtárgyalása. Ezt tárgyalta a Pénzügyi Bizottság is. Javaslom, hogy
először készüljön egy bevételi-kiadási táblázat, ami alapján tudunk kalkulálni a bérleti díjakkal.
Szőke Imre Andor képviselő
A másik lehetséges megoldás egy meghatározott költség lenne. Ha kell, akkor a gázórát,
villanyórát leírni. Ez a két összeg nagyon kevés bérleti díjnak. Vagy ha valaki villanyt, fűtést
használ, akkor fizesse ki külön.
Oláh István alpolgármester
Rendben, akkor első körben maradjunk egy éves kimutatáskérésnél, majd ha azt látjuk, akkor
tudunk beszélni a továbbiakról.
Dr. Lakos László jegyző
Írják le, hogy a jobb hasznosíthatóság érdekében milyen beruházásokat javasolnak, azok
mennyibe kerülnek.
Oláh István alpolgármester
Rendben, szavazzunk. Aki egyetért azzal, hogy kérjünk költségkimutatást, azt kérem, hogy
kézfelemelésével jelezze.
A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozza:

17

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
79/2021. (VIII. 25.) határozata
Az Általános Művelődési Központhoz tartozó Faluház bérleti díjairól
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a faluház bérleti
díjainak emeléséhez szükséges költségkimutatást megkéri az Általános Művelődési Központ
vezetőjétől.
Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2021. augusztus 25.
Oláh István alpolgármester
A következő kérelem, amiről beszélnünk kell az a Perkátai ÁMK dolgozói részére történő
nevelési évkezdés támogatásra vonatkozik. Összesen 29 főre kérnének támogatás. Tudtommal
a költségvetésbe ez nem lett betervezve. Ezzel kapcsolatban kinek, mi a véleménye?
Szőke Imre Andor képviselő
Megmondom őszintén a neveket olvasva, ismerek olyan szülőt, aki többet keres, mint mi.
Bölcskei-Csősz Nikolett képviselő
Kellemetlen, de mivel nem lett betervezve, ezért szerintem el kell utasítani.
Oláh István alpolgármester
Javaslom, hogy szavazzunk. Aki egyetért a Perkátai ÁMK dolgozói részére történő nevelési év
kezdésére vonatkozó támogatás elutasításával, 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
80/2021. (VIII. 25.) határozata
Perkáta Általános Művelődési Központ dolgozói részére történő nevelési év kezdési
támogatásáról
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a nevelési- és
tanévkezdési támogatást nem biztosítja a Perkátai Általános Művelődési Központ dolgozói
részére.
Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2021. augusztus 25.
Oláh István alpolgármester
A következő kérelem az általános iskola igazgatójától érkezett szintén iskolakezdési
támogatásra vonatkozóan. Javaslom az előzőhez hasonlóan szavazzunk róla. Aki egyetért a
kérelem elutasításával, kérem, kézfelemelésével jelezze.
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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
81/2021. (VIII. 25.) határozata
A Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola dolgozói részére történő iskolakezdési
támogatásáról
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2021/2022-es
tanévre vonatkozóan a Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola érintett dolgozói részére az
iskolakezdési támogatást nem biztosítja.
Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2021. augusztus 25.
Bölcskei-Csősz Nikolett képviselő
Nekem az egyebek napirendi pontban lenne kérdésem Kovács Jánossal kapcsolatban. Az ő
érdekében nem tudnánk valamit tenni?
Dr. Lakos László jegyző
Tettünk. Felvételt nyert a Sárosdi Szociális Központba. Amint üresedés van viszik.
Oláh István alpolgármester
Viszont ott vannak kikötések. Nem lehet alkoholt fogyasztani, valamint mivel nincs gyámság
alatt, azért onnan bármikor eljöhet saját felelősségre.
Bölcskei-Csősz Nikolett képviselő
Napközben nem lehetne elszállásolni a Szociális Központban?
Oláh István alpolgármester
Sokszor vitték el a faluüzemeltetés dolgozói, de eljött. Az egyebekben még szeretnék tárgyalni
az önkormányzati szükséglakásokról. Ezek a Kisbács utcában találhatók. Szükség lenne a
háromból kettőre ugyanis a Deák Ferenc utca 16. szám alatti ingatlan tetőszerkezete omlásnak
indult. Voltak kint a Dunaújvárosi Építésügyi osztályról is helyszíni szemlén, amely során
megállapították, hogy az ingatlan életveszélyes. Két családot érintene ez az eset.
Szőke Imre Andor képviselő
Az egyik bent lakónak volt háza Perkátán. Pár évvel ezelőtt adta el. Miért lakik bent?
Oláh István alpolgármester
Ezt már jeleztem feléjük én is. Az önkormányzathoz fordultak, hogy a tetőszerkezet és a
kémény rendbetételében segítsünk nekik, mert ha ezeket rendben találják, akkor már nem
minsül életveszélyesnek az ingatlan.
Szőke Imre Andor képviselő
A csúcsfalhoz tudok adni USB lapot, és van egy köteg tetőlécem is, ha szükség van rá.
Oláh István alpolgármester
Köszönöm. Egyeztetek a családokkal. Megadnám a szót a hallgatóságnak.
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Piros László perkátai lakos
Sziasztok. Elmondom a jövetelem célját, de legtöbben már tudjátok valószínűleg. Motoros
napot szerveznék az idén, pontosabban szeptember 4-én az aszfaltos pályán. Az első kettő is ott
volt tartva. Ehhez szeretnék engedélyt kérni a Képviselő-testülettől.
Szőke Imre Andor képviselő
A hulladékudvart is nyugodtan lehet használni.
Piros László perkátai lakos
Körülbelül 100-120 motorosra számítunk, a hulladékudvar kicsi lenne. Áramellátás lehetősége
miatt a betonos pálya lenne a legmegfelelőbb. Szeretnék egy együttest is idehozni, ahhoz pedig
kellene egy színpad is.
Oláh István alpolgármester
Van színpad is, viszont fedés nincs rá.
Piros László perkátai lakos
Ha pénteken fel tudjátok állítani, akkor mi tudunk rá rögtönözni egy fedést.
Oláh István alpolgármester
Rendben.
Szőke Imre Andor képviselő
Az egyebek napirendi pontban nekem még lenne kérdésem. Jelenleg a Gubicza Tamás bent
lakik a szolgálati lakásban. A múltkor azt mondtad, hogy piaci áron, ez milyen összeget jelen
és meddig fog ott lakni?
Oláh István alpolgármester
A Gubicza Tamás 21 900 Ft/hó bérleti díjat fizet, és úgy tájékoztatott, hogy szeptember közepe
vagy vége fele költöznének is ki.
Szőke Imre Andor képviselő
Rendben, köszönöm a tájékoztatást.
Oláh István alpolgármester
Ha nincs több kérdés, hozzászólás az egyebek napirendi pontban, akkor az ülést bezárom.
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Több hozzászólás nem hangzott el, Oláh István alpolgármester a testületi ülést 19:16
perckor bezárta.

Oláh István
alpolgármester

Dr. Lakos László
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Bölcskei-Csősz Nikolett
képviselő

Sarok Mihály
képviselő
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