PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2022.
február 09-én (szerda) 18:30 órai kezdettel megtartott rendes üléséről készült

JEGYZŐKÖNYV

Perkáta, 2022. február 09.
Határozat: 33-36/2022. (II. 09.)
Rendelet: 1/2022. (II. 14.)
2/2022. (II. 14.)
3/2022. (II. 14.)
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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Készült: A 2022.február 09. 18:30 órai kezdettel megtartott rendes ülésről
Ülés helye: a Perkátai Polgármesteri Hivatal épülete
Jelen vannak:
Oláh István, Áldott Richárd István, Mosonyi-Bogó Nikolett, Bölcskei-Csősz Nikolett,
Sarok Mihály, Szőke Imre Andor
Dr. Lakos László jegyző
Oláh István alpolgármester
Tisztelettel köszöntöm Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületi ülésén
megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hat fő jelen van. Jegyzőkönyvhitelesítőnek javaslom Áldott Richárd Istvánt és Sarok Mihályt. Először Ricsiről szavazunk,
aki elfogadja jegyzőkönyv-hitelesítőnek, kérem, kézfelemelés jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2022. (II. 09.) határozata
A jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2022. február
09-i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Áldott Richárd Istvánt választja
meg.
Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2022. február 09.
Oláh István alpolgármester
Aki elfogadja Misit jegyzőkönyv-hitelesítőnek, 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
34/2022. (II. 09.) határozata
A jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2022. február
09-i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Sarok Mihályt választja meg.
Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2022. február 09.
Oláh István alpolgármester
A kiküldött meghívó négy napirendi pontot tartalmaz. Módosítást javasolnék a napirendben,
mégpedig a második pontban tárgyalnánk a Perkátai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott
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köztisztviselők 2022. évi illetményalapjáról szóló rendelettervezetet. Aki a módosítással
egyetért és a napirendet öt napirendi ponttal elfogadja, 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
35/2022. (II. 09.) határozata
A 2022. február 09-i ülés napirendjének elfogadásáról
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. február 09-i Képviselőtestületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
NAPIREND
1. Polgármesteri beszámoló a fontosabb eseményekről
2. A Perkátai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi
illetményalapjáról szóló rendelettervezet megtárgyalása
3. A Perkátai Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítéséről
4. Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének
megtárgyalása
5. Egyebek
Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2022. február 09.
I. NAPIRENDI PONT
Oláh István alpolgármester
Az első napirendi pontunk a polgármesteri beszámoló. Az elmúlt testületi ülés óta nem sok
idő telt el, de a T25-ös traktor azóta eladásra került bruttó 600 000 forintért. Szombaton
szállították el. Pályázatokkal kapcsolatban tájékoztatom a Képviselő-testület tagjait, hogy a
TOP, Magyar Falu Program, valamint a Belügyminisztérium által kiírt pályázatok benyújtásra
kerültek. Egyedül a BM-es pályázat benyújtásával kapcsolatban volt probléma, mivel a
rendszer túl volt terhelve, ezért a feltöltés elég nehezen sikerült. Szőke Imre képviselő úr
jelezte a héten a Petőfi utcai híd rossz állapotát. A patak túloldalán lévő ingatlanok
gépjárművel nem, viszont gyalogosan megközelíthetőek. Maga a híd váza megvan, csak a
burkolatot szedték fel, és az átjáró részét kell pótolnunk. A beszámolóval kapcsolatban ennyit
szerettem volna elmondani. A Képviselőktől kérdezem, hogy a beszámolóval kapcsolatban
lenne kérdésük, hozzászólásuk, ha nem, akkor javaslom a beszámolót elfogadni. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemelésével jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
36/2022. (II. 09.) határozata
A Polgármesteri beszámoló elfogadásáról
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a
polgármesteri beszámolót a fontosabb eseményekről.
Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2022. február 09.
II. NAPIRENDI PONT
Oláh István alpolgármester
A Perkátai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi
illetményalapjáról szóló rendelettervezet megtárgyalása. A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta a
rendelettervezetet, ezért megadnám a szót Mosonyi-Bogó Nikolettnek, hogy tájékoztassa a
Képviselő-testületet a bizottság döntéséről.
Mosonyi-Bogó Nikolett képviselő
Köszönöm szépen. A Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra öt igen szavazattal a
Képviselő-testület számára.
Oláh István alpolgármester
Szőke Imrének adnám meg a szót.
Szőke Imre Andor képviselő
A környező településekhez képest igen magas ez az összeg, de úgy gondolom, hogy így
sincsenek túlfizetve a hölgyek. Egyetértek ezzel az összeggel a rendelttervezetben.
Oláh István alpolgármester
Ha nincs több hozzászólás, akkor javaslom elfogadni a rendelettervezetet. Aki ezzel egyetért,
kérem, kézfelemelésével jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi
rendeletet alkotja:
1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Perkátai
Polgármesteri
Hivatalban
foglalkoztatott
köztisztviselők
2022.
évi
illetményalapjáról szóló rendeletet. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
III. NAPIRENDI PONT
Oláh István alpolgármester
Második napirendi pont a Pekátai Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek
illetménykiegészítéséről szóló rendelettervezet. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a
rendelettervezetet, ezért ismét megadnám a szót Mosonyi-Bogó Nikolettnek, hogy
tájékoztassa a Képviselő-testületet a bizottság döntéséről.
Mosonyi-Bogó Nikolett képviselő
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Köszönöm. A Pénzügyi Bizottság javasolja egységesen a 20 %-nak megfelelő
illetménykiegészítést azt előző évekhez hasonlóan.
Oláh István alpolgármester
Köszönöm. A Képviselőknek lenne hozzászólásuk, kérdésük a napirendi ponthoz? Ha nem,
akkor javaslom, hogy szavazzunk a rendelet elfogadásáról.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi
rendeletet alkotja:
2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Perkátai
Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló
köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendeletet. A rendelet a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Dr. Lakos László jegyző
Szeretném megköszönni a Képviselő-testületnek mindkét döntést.
IV. NAPIRENDI PONT
Oláh István alpolgármester
Negyedik napirendi pont Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
szóló rendelettervezet megtárgyalása. Ezt a napirendi pontot szintén tárgyalta a Pénzügyi
Bizottság. Megadnám a szót Mosonyi-Bogó Nikolettnek, hogy tájékoztassa a Képviselőtestületet a bizottság döntéséről.
Mosonyi-Bogó Nikolett képviselő
Köszönöm. Ismételten egy viszonylag hosszú – bár már nem annyira hosszú, mint az előző
két évben – folyamat eredménye ez a rendelettervezet. A Pénzügyi Bizottság javasolja
elfogadásra a képviselő-testületnek. Annyit még szeretnék elmondani, hogy a költségvetés
tervezése ismételten úgy zajlott, hogy minden egyes intézménnyel külön-külön leültünk és
átbeszéltük a kiadási, bevételi oldalaikat, igényeiket. Nyilván minden intézmény elfogadna
egy nagyobb beruházási lehetőséget is, viszont mindnyájan olyan költségvetési tervezetet
mutattak be a Pénzügyi Bizottságnak, ami véleményem szerint reális. A vége úgy néz ki, hogy
3,4 millió forint mínusszal javasolná elfogadásra a Pénzügyi Bizottság a Képviselőtestületnek. Mivel nem készíthetünk mínuszos költségvetést, ezért aztán működést elősegítő
rendkívüli támogatásként lesz ez a mínusz 3,4 millió elkönyvelve. Az előző évek tényszámait
alapul véve kerültek ezek a számok kidolgozásra. A 2020-as év sem volt egy egyszerű, hiszen
akkor kellett megfaragnunk igazán a költségvetést. A 2020/2021. évben bekövetkezett
koronavírus világjárvány következtében rengeteg elvonásban részesült a településünk. A
bevételeink növelése éppen ezért nem lehetséges, mivel a veszélyhelyzet idejére megalkotott
rendeletek ezt nem teszik lehetővé. A kiadások lettek a bevételi oldalhoz tervezve.
Dr. Lakos László jegyző
Nem sok mozgásterünk volt a tervezésnél sajnos.
Oláh István alpolgármester
Ha nincs több hozzászólás, akkor javaslom, hogy szavazzunk a rendelettervezetről. 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
rendeletet alkotja:
3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Perkáta
Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló
rendeletet. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Oláh István alpolgármester
Én is meg szeretném köszönni mindenkinek a munkáját a költségvetés elkészítésében.
V. NAPIRENDI PONT
Oláh István alpolgármester
Ötödik napirendi pont az egyebek. Képviselőknek lenne kérdésük, hozzászólásuk az egyebek
napirendi pontban? Szőke Imrének adnám meg a szót.
Szőke Imre Andor képviselő
Mindenkinek átküldtem a Széchenyi István utcai kútnak a dokumentumait és azt is, hogy
jelenleg egy ilyen kutat 24 millió forintért fúrnak.
Oláh István alpolgármester
Első körben várom a Fejérvíz Zrt. hivatalos állásfoglalását, hogy milyen költségeink
lennének, ha mi ezt a kutat szeretnénk használni. Azt, hogy van rá engedélyünk, nem jelenti
azt, hogy üzemeltethetjük is. Bölcskei-Csősz Nikolettnek adnám meg a szót.
Bölcskei-Csősz Nikolett képviselő
Köszönöm. Én a gyógyszerész úr lakhatásával kapcsolatban érdeklődnék. Mikor tud költözni,
leadták már az előző lakók a kulcsot?
Oláh István alpolgármester
A kulcsot sajnos még nem adták le. A tanárnőéknek a megvásárolt ingatlanra lakhatási
engedélyt kell kérniük, ami folyamatban van. A gyógyszerész úr keresett meg az ügyben,
hogy a gyógyszertár felett lévő vizesblokk részt szeretné használni, mivel távolabbról jár
dolgozni. Jelenleg egyébként tudnánk még biztosítani számára másik lakást. Sajnos ennél
több információm nincs a gyógyszerész úr beköltözésével kapcsolatban.
Bölcskei-Csősz Nikolett képviselő
Én ebben azt sérelmezem, hogy meghoztunk egy határozatot, amiben volt egy kiköltözési
határidő. Megértem, hogy nem úgy alakultak a dolgok, viszont szólhattak volna, hogy nem
megoldott határidőig a kiköltözésük.
Oláh István alpolgármester
Valakinek lenne még kérdése?
Szőke Imre Andor képviselő
Nem kérdés. Készületem egy szelfibottal, hogy az elkövetkezendő ülésekről készüljön
felvétel.
Oláh István alpolgármester
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Nekem erre más javaslatatom lenne. Egy perkátai lakossal beszéltünk, aki nagy
valószínűséggel meg tudná oldani részünkre a videofelvétel készítését. Meg is beszéltük, hogy
lesz a próbanap. Ha működik, akkor az önkormányzat beszerzi a szükséges eszközöket.
Szőke Imre Andor képviselő
Oké, meg kell próbálni, hiszen több hónapos probléma már.
Oláh István alpolgármester
Ha a képviselőknek nincs több hozzászólásuk, kérdésük, észrevételük, akkor az ülést
bezárom.
Több hozzászólás nem hangzott el, Oláh István alpolgármester a testületi ülést 19:22
perckor bezárta.

Oláh István
alpolgármester

Dr. Lakos László
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Áldott Richárd István
képviselő

Sarok Mihály
képviselő
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