PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2021.
szeptember 07-én (kedd) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről készült

JEGYZŐKÖNYV

Perkáta, 2021. szeptember 07.

Határozat: 82-87/2021. (IX. 07.)
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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Készült: A 2021. szeptember 07-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésről
Ülés helye: az Önkormányzat hivatalának épülete
Jelen vannak:
Oláh István, Mosonyi-Bogó Nikolett, Szőke Imre Andor, Áldott Richárd István
Dr. Lakos László jegyző
Oláh István alpolgármester
Tisztelettel köszöntöm Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületi ülésén
megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, Sarok Mihály jelezte, hogy nem
tud a mai ülésen részt venni, Bölcskei-Csősz Nikolett pedig késni fog. Jegyzőkönyvhitelesítőnek javaslom Áldott Richárd Istvánt és Szőke Imre Andort. Először Ricsiről
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
82/2021. (IX. 07.) határozata
A jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2021.
szeptember 07-i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Áldott Richárd Istvánt
választja meg.
Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2021. szeptember 07.
Oláh István alpolgármester
Aki elfogadja Imrét 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
83/2021. (IX. 07.) határozata
A jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2021.
szeptember 07-i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Szőke Imre Andort
választja meg.
Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2021. szeptember 07.
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Oláh István alpolgármester
A napirend három 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 4 képviselő-testületi tag 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
84/2021. (IX. 07.) határozata
A 2021. szeptember 07-i ülés napirendjének elfogadásáról
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. szeptember 07-i Képviselőtestületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
NAPIREND
1. Perkáta Nagyközség II. számú háziorvosi körzetére vonatkozó pályázat megtárgyalása
2. A települési önkormányzatok 2021. évi rendkívüli önkormányzati támogatására
vonatkozó igény benyújtásának megtárgyalása
3. Egyebek
Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2021. szeptember 07.
I. NAPIRENDI PONT
Oláh István alpolgármester
Köszöntöm dr. Ódor István urat. A képviselők doktor úr anyagát megkapták, amiből tudtak
tájékozódni a pályafutásáról. Doktor úr esetleg ki szeretné egészíteni valamivel?
Dr. Ódor István
Nem kívánom kiegészíteni, köszönöm.
Dr. Lakos László jegyző
Szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy a „Magyarország helyi
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (1) bekezdése szerint zárt ülést
kell tartani abban az esetben, hogyha állásfoglalást igénylő személyi ügyet tárgyal a testület,
és az érintett ezt kéri. Doktor úr nem kérte a pályázatának zárt ülésen történő tárgyalását, ezért
lehet nyílt ülésen tárgyalni a napirendi pontot.
Oláh István alpolgármester
A képviselőknek lenne-e kérdésük doktor úrhoz?
Szőke Imre Andor képviselő
Nekem lenne. Doktor úr, Ön írta ezt az előszerzést?
Dr. Ódor István pályázó
Nem.
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Dr. Lakos László jegyző
Nem, az előszerződést én írtam.
Szőke Imre Andor képviselő
Érdeklődnék, hogy miért jön el a jelenlegi praxisból?
Dr. Ódor István pályázó
Ez egy bonyolult kérdés. Ha egy olyan helyen dolgoznak, ahol megrágalmazzák, nem tartják
be a szerződésben foglaltakat, kész tények elé állítják, vagy sértegetik az embert, akkor ott
nem szívesen marad senki.
Szőke Imre Andor képviselő
Értem, köszönöm.
Dr. Ódor István pályázó
Nekem a becsületem mindig a legelső és úgy döntöttem, hogy eljövök.
Áldott Richárd István képviselő
Jelen esetben is szeretne hozni asszisztenst?
Dr. Ódor István pályázó
Igen, és tudom, hogy itt is van asszisztens. A praxisban kettőnek kell lennie.
Oláh István alpolgármester
A Lászlóné Király Vera lenne a doktor úr egyik asszisztense.
Dr. Ódor István pályázó
Igen.
Áldott Richárd István képviselő
Az ide költözéssel lenne problémája? Akik Perkátán háziorvos lettek, vagy esetleg voltak,
szinte már tősgyökeres Perkátaiknak számítanak. Beilleszkedtek a perkátai közösségbe és
aktív tagjai a településnek.
Dr. Ódor István pályázó
Dunaújvárosban élek. Onnan járnék ki, szerintem így is lehetek aktív tagja a településnek. De
egyébként gyakorlati oka is van, tavaly vásároltam egy ingatlant.
Áldott Richárd István képviselő
Rendben, köszönöm a választ.
Oláh István alpolgármester
Ha nincs több kérdés, akkor javaslom, hogy szavazzunk. Aki doktor úr pályázatát elfogadja,
kérem, kézfelemelésével jelezze.
A jelen lévő 4 képviselő-testületi tag 0 igen szavazattal, 4 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozza:

4

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
85/2021. (IX. 07.) határozata
Perkáta Nagyközség II. számú háziorvosi körzetére vonatkozó pályázatról
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Perkáta
Nagyközség II. háziorvosi körzetében háziorvosi szolgálat működtetésére dr. Ódor Istvánnal
nem köt egészségügyi feladatellátási szerződést.
Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2021. szeptember 07.
II. NAPIRENDI PONT
Oláh István alpolgármester
Második napirendi pont a települési önkormányzatok 2021. évi rendkívüli önkormányzati
támogatására vonatkozó igény benyújtásának megtárgyalása. Kérdezem a képviselőktől, hogy
lenne a napirendi ponthoz hozzászólásuk?
Szőke Imre Andor képviselő
A támogatásokat mindig meg kell igényelni.
Dr. Lakos László jegyző
Azt tudni kell, hogy nem biztos, hogy be tudjuk nyújtani, jelenleg nincs nyitva a pályázati
felület.
Oláh István alpolgármester
Ha nincs több kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz, akkor javaslom, hogy szavazzunk.
Aki elfogadja a rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó igény benyújtását azt
kérem, hogy kézfelemelésével jelezze.
A jelen lévő 4 képviselő-testületi tag 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
86/2021. (IX. 07.) határozata
A települési önkormányzatok 2021. évi rendkívüli önkormányzati támogatására
vonatkozó igény benyújtásáról
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
„Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről” szóló 2020. évi XC. törvény (a
továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet 2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli
támogatása jogcím melléklet alapján támogatási igényt nyújt be a települési önkormányzatok
rendkívüli önkormányzati támogatása címen szereplő előirányzatból nyújtható állami
támogatásra.
Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2021. szeptember 07.
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III. NAPIRENDI PONT
Oláh István alpolgármester
Harmadik napirendi pont az egyebek. Az egyebekben egy dolgot szeretném, ha tárgyalna a
Képviselő-testület. Ez a településen kihelyezendő közlekedési jelzőtáblákra vonatkozna.
Lakossági bejelentés is érkezett már többek között a Sport-Táncsics Mihály-Szent István utcai
kereszteződésekre vonatkozóan, ugyanis nincs kihelyezve elsőbbségadás tábla, és az
aszfaltozás után ebből lett is baleset. A Puskás Ferenc és Mária utcai kereszteződésnél,
valamint a Saint-Maximin utca elejére és végére is egy 3,5 tonnás súlykorlátozó táblát
javasolnék kihelyezni, mivel az egyik lakos kamionnal jár azon az útszakaszon. Ezzel
kapcsolatban már beszéltem is a Cséza Lászlóval. További elsőbbségadás táblának a
kihelyezését javaslom a Szent István utca végéhez, ami a Babits Mihály utcából nyílik. A 3,5
tonnás táblák kihelyezését pedig javaslom a Táncsics Mihály- Fehérvári utcai
kereszteződéshez, a Bartók Béla utca, Kodály Zoltán utca elejére, a Rózsa utcába nyíló
névtelen közökhöz, valamint a Rózsa utcába nyíló Sport utcába. Aki ezeknek a tábláknak a
kihelyezésével egyetért, kérem, kézfelemelésével jelezze. A táblák pontos helyéről egy
helyszínrajzot készítettem.
A jelen lévő 4 képviselő-testületi tag 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
87/2021. (IX. 07.) határozata
Közlekedési jelzőtáblák kihelyezéséről
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Perkáta
Nagyközség közigazgatási területén belül közlekedési jelzőtáblákat helyeznek el a határozat
mellékletében szereplő helyszínrajznak megfelelően.
Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2021. szeptember 07.
Oláh István alpolgármester
Valakinek az egyebek napirendi pontban lenne kérdése?
17:30 perkor Bölcske-Csősz Nikolett képviselő megérkezett.
Szőke Imre Andor képviselő
A tegnapi napról tudnál nekünk tájékoztatás adni?
Oláh István alpolgármester
Igen. Tegnap délután Sarok Mihály felhívott, hogy az önkormányzati traktor elütötte az egyik
közfoglalkoztatott dolgozót. Annyit tudunk biztosan, hogy nem a Feri bácsi hibázott. Nagy
valószínűséggel elszakadt a kuplungbowden. A Bajcsy utcában rendezték a buszmegállót, a
traktor pedig a füvön állt. Át akartak menni a túloldalra, hiszen ott is van egy buszmegálló. A
traktor védelem miatt úgy indul, hogy le kell nyomni a kuplungot meg egy kattanásig el kell
húzni a kéziféket. Ha ezek nincsenek meg addig nem indul be a motor. Feri bácsi benyomta a
kuplungot és jelzett a rendszer, hogy lehet indítani a traktort, valószínűleg ekkor szakadt el a
kuplungbowden. A bowdent el is vitték a helyszínelők bizonyítéknak. Ha szervízben lett
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volna a traktor akkor sem lehette volna észrevenni, mert olyan helyen is van, illetve volt rajta
egy védőcső is amin semmi sérülés nincs. Egy független szakértőt hívtak a rendőrök és
megállapította ő is, hogy nem szervizelési hiba. Ez lett jelezve a forgalmazó irányába is a mai
napon. Ez valószínűleg egy típus hiba. Azonnal lett szólva a munkavédelmesünknek is.
Szőke Imre Andor képviselő
Rendben, köszönöm.
Oláh István alpolgármester
Ha több kérdés, hozzászólás nincs, akkor az ülést bezárom.
Több hozzászólás nem hangzott el, Oláh István alpolgármester a testületi ülést 17:45
perckor bezárta.

Oláh István
alpolgármester

Dr. Lakos László
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Áldott Richárd István
képviselő

Szőke Imre Andor
képviselő
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