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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A 2021. október 27-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésről

Ülés helye: az Önkormányzat hivatalának épülete

Jelen vannak:
Oláh István,  Áldott  Richárd István,  Bölcskei-Csősz  Nikolett,  Mosonyi-Bogó 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, Sarok Mihály és Bölcskei-Csősz
Nikolett képviselők jelezték távolmaradásukat. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom Mosonyi-
Bogó  Nikolettet  és  Áldott  Richárd  Istvánt.  Először  Nikiről  szavaznánk,  aki  elfogadja
jegyzőkönyv-hitelesítőnek, kérem, kézfelemelés jelezze.

A jelen  lévő 4 képviselő-testületi  tag 4 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
97/2021. (X. 27.) határozata

A jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2021. október
27-i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Mosonyi-Bogó Nikolettet választja
meg.

Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2021. október 27.

Oláh István alpolgármester
Aki elfogadja Ricsit jegyzőkönyv-hitelesítőnek, kérem, kézfelemelésével jelezze.

A jelen  lévő 4 képviselő-testületi  tag 4 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
98/2021. (X. 27.) határozata

A jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2021. október
27-i  Képviselő-testületi  ülés  jegyzőkönyv-hitelesítőjének  Áldott  Richárd  Istvánt  választja
meg.

Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2021. október 27.
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Oláh István alpolgármester
A napirend hat napirendi pontot tartalmaz. Javaslom, hogy hetedik napirendi pontnak vegyük
fel az egyebeket, aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemelésével jelezze.

A jelen  lévő 4 képviselő-testületi  tag 4 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
99/2021. (X. 27.) határozata

A 2021. október 27-i ülés napirendjének módosításáról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  hetedik
napirendi pontként tárgyalja az egyebeket.

Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2021. október 27.

Oláh István alpolgármester
Aki  a  módosításokkal  együtt  a  napirendet  hét  napirendi  ponttal  elfogadja,  kérem,
kézfelemelésével jelezze.

A jelen  lévő 4 képviselő-testületi  tag 4 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
100/2021. (X. 27.) határozata

A 2021. október 27-i ülés napirendjének elfogadásáról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2021.  október  27-i  Képviselő-
testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

NAPIREND

1. A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről” szóló
rendelettervezet megtárgyalása

2. Perkátai  ÁMK Bölcsőde Érdekképviseleti  Fóruma fenntartó képviselő személyének
kijelöléséről szóló döntés

3. Perkátai  ÁMK  Szivárvány  Óvoda  2021/2022.  nevelési  évére  vonatkozó
gyermeklétszám növelésének megtárgyalása

4. Eco-Proft 2000 Bt. kompenzációs kérelmére vonatkozó döntés

5. Az iskolai körzethatárok véleményezésével kapcsolatos döntéshozatal

6. D.A.D  Machine  Kft.  kérelme  a  1473/8  helyrajzi  számú  ingatlan  értékesítésére
vonatkozóan

7. Egyebek

Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2021. október 27.
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17:04 perckor megérkezett Bölcskei-Csősz Nikolett képviselő.

I. NAPIRENDI PONT

Oláh István alpolgármester
Első napirendi pontunk „a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági
feltételeiről szóló rendelettervezet megtárgyalása. Ezt a napirendi pontot tárgyalta a Pénzügyi
Bizottság, ezért meg is adnám a szót Mosonyi-Bogó Nikolettnek.

Mosonyi-Bogó Nikolett képviselő
Köszönöm szépen. A Pénzügyi Bizottság a hétfői napon tárgyalta ezt a napirendi pontot. A
pályázat során az önkormányzat 78 m3 mennyiségű fát nyert el. A korábbi évekhez hasonlóan
most is van egy rendelettervezet, amelyben a jövedelemhatár az öregségi nyugdíj legkisebb
összegéhez mérten szerepel. Ez azt jelenti, hogy a nem egyedül élők esetében 28 500 forint,
míg  az  egyedül  élők  esetében  ez  az  összeg  42 750  forint.  A  Pénzügyi  Bizottsági  ülésen
felmerült a jövedelemhatár összegének a módosítása. Kétféle variációról tárgyaltunk az egyik
az inflációkövető emelés a másik pedig az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120 %-ára
emelése. Erre kértük fel a polgármesteri hivatal munkatársait, hogy a mai ülésre készítsenek
egy kimutatást,  hogy a  tavalyi  számok alapján  az  emelés  hány főt  érintene.  A 120 %-os
emelés  érintene  hét  főt,  az  inflációkövető  emelés  pedig  kettő  főt  érintene.  A  Pénzügyi
Bizottság javasolja a rendelettervezet módosítását, aszerint, hogy az egyedül élők esetén 150
%-os emelés a nem egyedül élők esetén 120 %-os emelés történjen.

Szőke Imre Andor képviselő
Az egyéni vállalkozókat nem lehet kizárni? Illetve tudom, hogy a tavalyi évben volt olyan
háztartás, akik kétszer is kaptak tűzifát.

Dr. Lakos László jegyző
Nem lehet megtenni, negatív diszkrimináció lenne.

Szőke Imre Andor képviselő
De ezt az önkormányzat nem köteles kiszállítani majd?

Oláh István alpolgármester
Ez így van. A kérdésem az lenne, hogy akkor melyik összeghatárt szavazzuk meg? Az én
javaslatom  az  inflációkövető  összeghatár  megállapítása.  Aki  egyetért  azzal  a  variációval,
hogy az egyedül élők esetén 150 %-os emelés a nem egyedül élők esetén 120 %-os emelés
történjen, az kérem, hogy kézfelemelésével jelezze.

A jelen  lévő 5 képviselő-testületi  tag 2 igen szavazattal,  3  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
101/2021. (X. 27.) határozata

A természetben nyújtott szociális célú tűzifa jövedelemhatárának megállapításáról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a természetben
nyújtott szociális célú tűzifa jogosultság jövedelemhatárát nem emeli meg az előterjesztésben
foglaltakhoz viszonyítva 20 %-al a nem egyedül élők és 50 %-al az egyedül élők esetében.
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Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2021. október 27.

Oláh István alpolgármester
Az inflációkövető jövedelemhatár úgy alakulna, hogy egyedül élők esetén 45 000 forint, míg
a nem egyedül élők esetén 30 000 forint lenne. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemelésével
jelezze.

A jelen  lévő 5 képviselő-testületi  tag 3 igen szavazattal,  2  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
102/2021. (X. 27.) határozata

A természetben nyújtott szociális célú tűzifa jövedelemhatárának megállapításáról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a természetben
nyújtott szociális célú tűzifa jogosultság jövedelemhatárát nem egyedül élők esetében 30 000
Ft-ban egyedül élők eseténben 45 000 Ft-ban állapítja meg.

Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2021. október 27.

Oláh István alpolgármester
Aki  a  módosításokkal  együtt  elfogadja  „a  természetben  nyújtott  szociális  célú  tűzifa
támogatás  jogosultsági  feltételeiről”  szóló  rendelettervezetet,  azt  kérem,  kézfelemelésével
jelezze.

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

10/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a természetben
nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló rendeletet.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

II. NAPIRENDI PONT

Oláh István alpolgármester
Második  napirendi  pont  az  Perkátai  ÁMK  Bölcsőde  Érdekképviseleti  Fóruma  fenntartó
képviselő  személyének  kijelöléséről  szóló  döntés.  Erről  lett  kiküldve  egy  írásos  anyag.
Lényegében a fenntartónak egy főt kell delegálnia az érdekképviseleti fórumba. Az Általános
Művelődési Központ megbízott igazgatójának és az Általános Művelődési Központ Bölcsőde
szakmai  vezetőjének  egyhangú  javaslata  Barna  Tímea  volt  a  szociális  Központ  vezetője.
Lenne valakinek kérdése,  hozzászólása?  Ha nincs,  akkor  javaslom,  hogy szavazzunk.  Aki
egyetért Barna Tímea személyével azt 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
103/2021. (X. 27.) határozata

Perkátai ÁMK Bölcsőde Érdekképviseleti Fóruma fenntartó képviselő személyének
kijelöléséről

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy „a személyes
gondoskodást  nyújtó  gyermekjóléti,  gyermekvédelmi  intézmények,  valamint  személyek
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről” szóló 15/1998. évi NM rendelet 2/C. § d)
pontja  alapján  a  Perkátai  ÁMK  Bölcsődei  Érdekképviseleti  Fórumba  a  fenntartó
képviselőjeként Barna Tímeát választja meg.

Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2021. október 27.

III. NAPIRENDI PONT

Oláh István alpolgármester
Harmadik  napirendi  pont  a  Perkátai  ÁMK  Szivárvány  Óvoda  2021/2022.  nevelési  évére
vonatkozó gyermeklétszám növelésének megtárgyalása. Az óvodavezető tájékoztatás alapján
10 %-kal szeretné a gyermeklétszámot emelni. Jelenleg 147 kisgyermek van az óvodában. A
jogszabály megengedi a 10 %-kal történő emelést. Sajnos, ha az Alapító Okiratban szeretnénk
a gyermeklétszámot emelni, ahhoz bővíteni kellene a termek és mosdók számát.

Áldott Richár István képviselő
Tehát akkor el kell gondolkodni egy bővítésen.

Oláh István alpolgármester
Javaslom,  hogy  szavazzunk,  aki  egyetért  a  Perkátai  ÁMK Szivárvány  Óvoda  2021/2022.
nevelési  évére  vonatkozó  gyermeklétszám  növelésével,  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
104/2021. (X. 27.) határozata

Perkátai Általános Művelődési Központ Szivárvány Óvoda maximálisan felvehető
gyermeklétszámának növeléséről

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  a  Perkátai
Általános  Művelődési  Központ  Alapító  Okiratában  a  Szivárvány  Óvodára  vonatkozóan
meghatározott maximálisan felvehető gyermeklétszámot a 2021/2022. nevelési évtől kezdve
„a nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése alapján 10 %-kal
megemeli, így a felvehető maximális gyermeklétszám 165 fő.

Felelős: Oláh István alpolgármester
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Határidő: 2021. október 27.

IV. NAPIRENDI PONT

Oláh István alpolgármester
Negyedik  napirendi  pont  az  ECO-PROFIT  2000  Bt.  kompenzációs  kérelmének
megtárgyalása. Ezt a napirendi pontot is tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, ezért meg is adnám a
szót Mosonyi-Bogó Nikolettnek.

Mosonyi-Bogó Nikolett képviselő
Köszönöm szépen. A Pénzügyi Bizottsági ülésen azt állapítottuk meg, hogy a beadott kérelem
nem értelmezhető. Az adatok amik benne szerepelnek nem aktuálisak, illetve az az összeg
amire  igényt  tartana  nem  szerepel  a  kérelemben,  így  a  Pénzügyi  Bizottság  javasolja  a
kérelemtől való eltekintést.

Áldott Richárd István képviselő
Akkor ez elutasításra került.

Dr. Lakos László jegyző
Tulajdonképpen nem is elutasítás, hanem a testület nem tud vele érdemben foglalkozni. Fel
lehet  szólítani,  hogy  valós,  2021-es  adatokkal,  a  kompenzációs  igényének  feltüntetésével
egészítse ki a kérelmet.

Oláh István alpolgármester
Rendben, ha nincs több hozzászólás, akkor javaslom, hogy szavazzunk. Aki egyetért azzal,
hogy  az  ECO-PROFIT  2000  Bt.  a  kérelmét  aktualizálja,  valamint  egészítse  ki,  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
105/2021. (X. 27.) határozata

Az ECO-PROFIT 2000 Bt. kompenzációs kérelmének megtárgyalásáról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  az  ECO-
PROFIT 2000 Bt. benyújtott kérelmével ebben a formában nem tud érdemben foglalkozni,
egyúttal kérik a Bt. ügyvezetőjét a kérelem módosítására, aktualizálására.

Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2021. október 27.

V. NAPIRENDI PONT

Oláh István alpolgármester
Ötödik napirendi pont az iskolai körzethatárok véleményezésével kapcsolatos döntéshozatal.
Ebben kérném Jegyző urat, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet.
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Dr. Lakos László jegyző
Minden évben kell  róla  hozni  egy határozatot,  még ha annak változtatását  nem is  kérjük.
Perkátán  mivel  egy  iskola  van,  ezért  a  körzethatár  megegyezik  a  település  közigazgatási
határával.

Áldott Richárd István képviselő
Lehetne szűkíteni a határokat?

Dr. Lakos László jegyző
Az alapoktatás  ellátása  kötelező  önkormányzati  feladat,  ezért  ha leszűkítenénk a területet,
akkor valaki kimaradna és ellátatlanul maradna, amit nem tehetünk meg.

Oláh István alpolgármester
Ez a  városokban fontos  akkor.  Ha nincs  több kérdés,  hozzászólás,  akkor  javaslom,  hogy
szavazzunk. Aki egyetért az iskola felvételi körzetével, 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
106/2021. (X. 27.) határozata
Az iskola felvételi körzetéről

1.  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Dunaújvárosi  Tankerületi
Központ részére javasolja, hogy a Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola (2431 Perkáta,
Dózsa  György  u.  13.)  beiskolázási  körzete  Perkáta  közigazgatási  területe  legyen,  ahol  a
településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű,
általános iskolába járó gyermekek létszáma 14 fő.

2.  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  egyetért  a  jelenlegi  felvételt
biztosító  iskola  felvételi  körzetének  kijelölésével  és  meghatározásával,  a  módosítást  nem
javasolja.

3.  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  felkéri  az  ügyvivő
alpolgármestert, hogy fentiekről a Dunaújvárosi Tankerületi Központot tájékoztassa.

Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2021. október 27.

VI. NAPIRENDI PONT

Oláh István alpolgármester
Hatodik  napirendi  pont  D.A.D  Machine  Kft.  kérelme  a  1473/8  helyrajzi  számú  ingatlan
értékesítésére vonatkozóan. Ezt a napirendet is tárgyalta a Pénzügyi Bizottság.

Áldott Richárd István képviselő
Voltam kint megnézni az ingatlant. A Kft. anno 508 000 forintért vette meg. Mára az ingatlan
fel van töltve sittel. Úgy gondolom, hogy nem kellen élni a visszavásárlás lehetőségével.

Mosonyi-Bogó Nikolett képviselő
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Én is voltam kint megnézni az ingatlan. Valóban szint felett van és be van kerítve. Viszont az
eladás egy kikötéssel történt, mégpedig mivel építési telek ezért három éven belül beépítési
kötelezettsége van a vevőnek. Abban az esetben, ha mi ezt most visszavásároljuk, akkor újra
tudnánk építési telekként értékesíteni. Véleményem szerint az az ár, amennyiért anno eladtuk
az jóval alacsonyabb, mint amennyiért most tudnák eladni.

Bölcskei-Csősz Nikolett képviselő
Ha most  visszavásároljuk  és  kétszeres  áron eladjuk,  akkor  az  az  összeg  nem fedezné  az
ingatlan kitakarítását?

Szőke Imre Andor képviselő
Nyolc tonnát meghaladó betontörmelék, már veszélyes hulladéknak számít. Sajnos azon az
ingatlanon ennél több van, és ha mi akarjuk eladni, akkor értesíteni kell a tulajdonost, hogy ott
betontörmelék található.

Dr. Lakos László jegyző
Kifejezetten  felhívtam  az  úr  figyelmét,  hogy  egyeztessen  a  környezetvédelmi  hatósággal,
hogy mi az, ami feltöltésre használható és kérjen engedélyt. Nem tudom, hogy ezt megtörtén-
e.  Egyébként  nem  építési  engedély  köteles  az  egy  méternél  kisebb  szintkülönbségnek  a
feltöltése, tehát, ha a szintkülönbség nem változik egy méternél nagyobb mértékben.

Szőke Imre Andor képviselő
Még akkor sem érné meg, ha ingyen adná vissza.

Dr. Lakos László jegyző
Ráadásul a visszavásárlás összege sem lett  kikötve,  nem egyértelmű, de az eredeti  állapot
visszaállítását követelhetjük tőle.

Mosonyi-Bogó Nikolett képviselő
Nem lett  a  szerződésben  rögzítve,  hogy  ugyan  azon  az  áron vásárolhatnánk  vissza,  mint
amennyiért értékesítettük?

Dr. Lakos László jegyző
Nem. A visszavásárláskori forgalmi értéknek megfelelően lehet visszavásárolni, ha azt nem
kötik ki a szerződésben. Ha visszavásároljuk az ingatlant, akkor a környezetvédelmi hatóság
minket bírságolhat a veszélyes hulladék miatt.

Oláh István alpolgármester
A kérdésem az, hogy engedélyezzük az ingatlan eladását, vagy visszavásároljuk az ingatlant?
Nekem a javaslatom, hogy az 1473/8 helyrajzi számú ingaltan értékesítéséhez járuljon hozzá a
Képviselő-testület. Aki a javaslattal 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
107/2021. (X. 27.) határozata

Az 1473/8 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  lemond  a
Perkáta 1473/8 helyrajzi számú, - természetben a 2431 Perkáta, Szent István utca 71. – 1 000
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m2  alapterületű kivett beépítetlen területre bejegyzett visszavásárlási jogáról és hozzájárul az
ingatlan értékesítéséhez.

Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2021. október 27.

VII. NAPIRENDI PONT

Oláh István alpolgármester
Hetedik  napirendi  pont  az  egyebek,  amiben  egy  beérkezett  kérelemről  kell  tárgyalnunk.
Mosonyi-Bogó Nikolett képviselő asszonytól érkezett egy kérelem, amiben egy kupakgyűjtő
szív elhelyezését kéri a 657/11 helyrajzi számú ingatlanon.

Szőke Imre Andor képviselő
Hol található ez a helyrajzi szám?

Mosonyi-Bogó Nikolett képviselő
A Vianni üzlet és a butiksor sarkán tartálható, régen egy kút is volt ott.

Oláh István alpolgármester
Rendben, ha nincs több kérdés, vagy hozzászólás, akkor javaslom, hogy szavazzunk.

Mosonyi-Bogó Nikolett képviselő
Szeretném jelezni a személyes érintettségemet, kérem a szavazásból történő kizárásomat.

Oláh István alpolgármester
Aki elfogadja Mosonyi-Bogó Nikolett képviselő napirenddel kapcsolatos szavazásából való
kizárását, 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
108/2021. (X. 27.) határozata

A szavazásból történő kizárásáról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Mosonyi-Bogó
Nikolettet kizárja a kupakgyűjtő szív elhelyezéséről szóló kérelem elbírálásáról.

Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2021. október 27.

A jelen  lévő 5 képviselő-testületi  tag 4 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
109/2021. (X. 27.) határozata

Kupakgyűjtő szív elhelyezésére vonatkozó kérelem elbírálásáról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy engedélyezi a
155 cm magas és 120/35 cm széles kupakgyűjtő szív elhelyezését a Perkáta, 657/11 helyrajzi
számú területen.

10



Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2021. október 27.

Oláh István alpolgármester
Az egyebekben lenne valakinek hozzászólása, kérdése?

Szőke Imre Andor képviselő
Én  a  gyógyszerész  lakhatási  rendezéséről  szeretnék  beszélni.  Az  önkormányzattól  vár
megoldást.

Oláh István alpolgármester
Tudok róla és folyamatban is van, de erről tájékoztattam is. A bosszantó az, hogy amikor meg
lett kérdezve, akkor nem igényelte a lakást, sajnos utána a lakás ki lett adva egy tanárnőnek.
Folyamatban van a megoldása a problémának.

Szőke Imre Andor képviselő
Rendben, köszönöm a tájékoztatást.

Oláh István alpolgármester
Egy dolog lenne, amiről beszélnünk kellene. Ma megkeresett a Cseréné Marczal Zsuzsanna,
hogy idén az óvoda és a bölcsőde kap-e karácsonykor játékokat. Ez a költségvetésben be van
tervezve, tudomásom szerint az óvodára 180 000 forint a bölcsődére pedig 30 000 forint.

Bölcskei-Csősz Nikolett képviselő
És megkapják?

Mosonyi-Bogó Nikolett képviselő
A költségvetésbe be van tervezve.

Szőke Imre Andor képviselő
Az idei év úgy kezdődött, hogy több mint 60 000 forint értékben kaptak játékokat, amiket az
intézményvezetők rendeltek.  Legutoljára vittem nekik egy teherautó papírt  tömben és nem
találtam két  embert,  aki  segített  volna.  Azóta  még  mindig  ott  állnak  tömben,  nem jutott
senkinek eszébe felvágni.

Mosonyi-Bogó Nikolett képviselő
Tudomásom szerint van nekik karbantartójuk.

Oláh István alpolgármester
Az óvodának nincs, a Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft-nek van karbantartója, aki segít
az óvodában és a szociális  központban. Ha nincs több kérdés, hozzászólás, akkor az ülést
bezárom.
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Több hozzászólás nem hangzott el,  Oláh István alpolgármester a testületi  ülést 18:08
perckor bezárta.

Oláh István Dr. Lakos László
alpolgármester jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Áldott Richárd István Mosonyi-Bogó Nikolett
képviselő képviselő
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