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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A 2022. március 09. 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésről

Ülés helye: a Perkátai Polgármesteri Hivatal épülete

Jelen vannak:
Oláh István, Áldott Richárd István, Mosonyi-Bogó 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,  öt  fő  jelen  van.  A  napirend
tárgyalása  előtt  a  Képviselő-testülettől  kérdezem,  hogy  Szőke  Imre  képviselő  úr  magán
videofelvételének készítésével, aki nem ért 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
37/2022. (III. 09.) határozata

A 2022. március 9-i Képviselő-testületi ülés magán videofelvételéről

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  a  2022.
március 09-i Képviselő-testületi ülésről Szőke Imre Andor képviselő közreműködésével ne
készüljön magán videofelvétel közzététel céljából.

Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2022. március 09.

Oláh István alpolgármester
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek  javaslom  Áldott  Richárd  Istvánt  és  Sarok  Mihályt.  Először
Ricsiről szavazunk, aki elfogadja jegyzőkönyv-hitelesítőnek, 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
38/2022. (III. 09.) határozata

A jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  a  2022.
március  09-i  Képviselő-testületi  ülés  jegyzőkönyv-hitelesítőjének  Áldott  Richárd  Istvánt
választja meg.

Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2022. március 09.

Oláh István alpolgármester
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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
39/2022. (III. 09.) határozata

A jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  a  2022.
március  09-i  Képviselő-testületi  ülés  jegyzőkönyv-hitelesítőjének  Sarok  Mihályt  választja
meg.

Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2022. március 09.

Oláh István alpolgármester
A  kiküldött  meghívó  tizenhét  napirendi  pontot  tartalmaz.  Módosítást  javasolnék  a
napirendben, mégpedig első pontban tárgyalnánk az óvodai és bölcsődei beíratást megelőző
hirdetmény közzétételéről szóló előterjesztést, második pontban tárgyalnánk a Perkátai ÁMK
Szivárvány  Óvoda,  Bölcsőde  nyári  leállás  idejéről  szóló  kérelmet,  harmadik  napirendi
pontban  tárgyalnánk  a  Perkátai  Általános  Művelődési  Központ  2021.  évi  szakmai
beszámolóját,  negyedik  napirendi  pontban  tárgyalnánk  a  Perkátai  Általános  Művelődési
Központ  2022.  évre  vonatkozó  Közművelődési  Szolgáltatási  tervét  és  végül  az  ötödik
napirendi  pontban  tárgyalnánk  a  Perkáta  Nagyközség  II.  számú  háziorvosi  körzetére
vonatkozó  pályázatot. Aki  a  módosítással  egyetért  és  a  napirendet  tizennyolc  napirendi
ponttal 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
40/2022. (III. 09.) határozata

A 2022. március 09-i ülés napirendjének módosításáról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  az  első
napirendi  pontban  tárgyalja  az  óvodai  és  bölcsődei  beíratást  megelőző  hirdetmény
közzétételéről  szóló  előterjesztést,  második  napirendi  pontban  tárgyalja  a Perkátai  ÁMK
Szivárvány  Óvoda,  Bölcsőde  nyári  leállás  idejéről  szóló  kérelmet,  harmadik  napirendi
pontban tárgyalja a Perkátai Általános Művelődési Központ 2021. évi szakmai beszámolóját,
negyedik napirendi pontban tárgyalja a  Perkátai Általános Művelődési Központ 2022. évre
vonatkozó  Közművelődési  Szolgáltatási  tervét,  az  ötödik  napirendi  pontban  tárgyalja  a
Perkáta Nagyközség II. számú háziorvosi körzetére vonatkozó pályázatot.

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

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
41/2022. (II. 09.) határozata

A 2022. március 09-i ülés napirendjének elfogadásáról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2022.  március  09-i  Képviselő-
testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
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NAPIREND

1. Óvodai és bölcsődei beíratást megelőző hirdetmény közzétételével kapcsolatos 
döntéshozatal

2. A  Perkátai  ÁMK  Szivárvány  Óvoda,  Bölcsőde  nyári  leállás  idejéről  szóló

döntéshozatal

3. A  Perkátai  Általános  Művelődési  Központ  2021.  évi  szakmai  beszámolójának

megtárgyalása

4. A  Perkátai  Általános  Művelődési  Központ  2022.  évre  vonatkozó  Közművelődési

Szolgáltatási tervének megtárgyalása

5. Perkáta Nagyközség II. számú háziorvosi körzetére vonatkozó pályázat megtárgyalása

6. A  2022.  április  3.  napjára  kitűzött  országgyűlési  képviselő-választás,  valamint

népszavazás  lebonyolításában  közreműködő  szavazatszámláló  bizottságok  tagjainak

megválasztása

7. „Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről” szóló rendelettervezet

megtárgyalása

8. A 1441-1447 helyrajzi számú ingatlanok megvásárlásának megtárgyalása

9. A  Közép-Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  Társulási

Megállapodásának módosításának megtárgyalása

10. A Top Plusz-3.3.1-21 kódszámú „Gyermeknevelést  támogató  humán infrastruktúra

fejlesztése” tárgyú pályázat terveztetésének megtárgyalása

11. A Top Plusz-1.2.1-21 kódszámú „Élhető települések” tárgyú pályázat terveztetésének

megtárgyalása

12. Tájékoztató a Helyi Önkormányzati Képviselők képzéséről

13. A  régi  62-es  számú  főút  önkormányzati  tulajdonba  vételével  kapcsolatos

döntéshozatal

14. Iveco gépjárművásárlási szándék megtárgyalása

15. Civil szervezetek 2022. évi pályázati támogatásával kapcsolatos döntéshozatal

16. Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2022. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása

17. Eco-Profit 2000 Bt. 2022. évi árkorrekciójára vonatkozó döntés
18. Egyebek

Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2022. március 09.
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I. NAPIRENDI PONT

Oláh István alpolgármester
Első  napirendi  pont  az  Óvodai  beíratást  megelőző  hirdetmény  közzétételével  kapcsolatos
döntéshozatal. Cseréné Marczal Zsuzsanna óvodavezetőtől és Jákliné Rajcsányi Rozáliától a
bőlcsőde vezetőjétől kérdezném, hogy van-e már terv a beíratások időpontjáról?

Cseréné Marczal Zsuzsanna óvodavezető
Igen. Április 25-26. napját beszültük meg Rozikával.

Oláh István alpolgármester
Rendben. Köszönöm. A képviselőknek lenne hozzászólásuk az első napirendi ponthoz? Ha
nem,  akkor  javaslom,  hogy  szavazzunk.  Aki  elfogadja  a  javasolt  dátumokat,  kérem,
kézfelemelésével jelezze.

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

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
42/2022. (III. 09.) határozata

Óvodai és bölcsődei beíratást megelőző hirdetmény közzétételéről

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az általa fenntartott Perkátai ÁMK
intézményeiben a 2022/2023-as nevelési  évre az óvodai  és a bölcsődei  beíratás  időpontját
2022. április 25-i, 2022. április 26-i időpontban határozza meg. A képviselő-testület az óvodai
és  a  bölcsődei  beiratkozás  idejéről  szóló  hirdetményt  a  határozat  mellékletében  szereplő
tartalommal fogadja el.

Az óvodai és bölcsődei felvételi kérelmeket az óvodavezetőnél kell benyújtani, aki a felvételi
átvételi kérelem elbírálásáról legkésőbb 2022. május 30-ig értesíti a szülőket.

Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2022. március

Hirdetmény óvodai beíratásról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  értesíti  a  szülőket,  hogy  a
fenntartásában működő

Perkátai ÁMK Szivárvány Óvodában
a 2022/2023-as nevelési évre az óvodai beíratás időpontja

2022. április 25-26.
8.00-16.00 óra

A beíratás helye: Szivárvány Óvoda 2431 Perkáta, Bocskai István utca 1.
Az óvoda felvételi körzete Perkáta Nagyközség közigazgatási területe.
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A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

1) a gyermek nevére kiállított születési anyakönyvi kivonat,
2) a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
3) a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló

hatósági igazolvány,
4) a gyermek társadalombiztosítási azonosító jelét tartalmazó hatósági bizonyítvány (TAJ

kártya).

Az  értesítést  a  felvételi  eljárás  eredményéről  az  óvodavezető  2022.  május  30-ig  írásban
megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.

A szülő a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat
a jegyzőhöz. A kérelmet írásban, az óvodavezetőnél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú
eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a
nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

Perkáta, 2021. március 09.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Hirdetmény bölcsődei beíratásról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  értesíti  a  szülőket,  hogy  a
fenntartásában működő

Perkátai ÁMK Bölcsőde
2022/2023. nevelési évre a bölcsődei beíratás időpontja

2022. április 25-26.
8.00-16.00 óra

A beíratás helye: Perkátai ÁMK Bölcsőde, 2431 Perkáta, Bocskai István utca 1.
A bölcsőde felvételi körzete Perkáta Nagyközség közigazgatási területe.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

1) a gyermek nevére kiállított születési anyakönyvi kivonat,
2) a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
3) a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló

hatósági igazolvány,
4) a gyermek társadalombiztosítási azonosító jelét tartalmazó hatósági bizonyítvány (TAJ

kártya),
5) a keresőtevékenységet folytató, vagy folytatni kívánó szülő/más törvényes képviselő

munkáltatói  igazolása,  vagy  a  leendő  munkáltatójának  igazolása  arról,  hogy  nála
alkalmazásban fog állni, megjelölve annak kezdő időpontját is.

Az értesítést  a  felvételi  eljárás  eredményéről  a  bölcsődevezető  2022.  május  30-ig írásban
megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.
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A szülő a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat
a jegyzőhöz. A kérelmet írásban, a bölcsődevezetőnél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú
eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a
nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

Perkáta, 2022. március 09.

Perkáta Nagyközség Önkormányzat

Áldott Richárd István képviselő
Nekem  a  létszámmal  kapcsolatban  lenne  kérdésem  az  óvodavezető  felé.  Mennyiben  fog
változni az ovisoknál, növekedni fog?

Cseréné Marczal Zsuzsanna óvodavezető
Növekedni fog. A jelentkezésre 49 fő gyermeket jeleztek, viszont tőlünk csak 38 fő távozik.
Így is már a 147 fő fölött vagyunk.

Áldott Richárd István képviselő
Köszönöm szépen.

II. NAPIRENDI PONT

Oláh István alpolgármester
Második napirendi pont a Perkátai ÁMK Szivárvány Óvoda, Bölcsőde nyári leállás idejéről
szóló  döntéshozatal.  Minden  képviselő  előtt  ott  van  az  óvoda  és  a  bölcsőde  leállásának
tervezett időpontja, amely az óvoda esetében 2022. augusztus 01-től augusztus 19-ig tartana, a
bölcsőde esetében 2022. július 18-tól 2022. augusztus 14-ig tartana. Az intézményvezetőknek
lenne hozzászólásuk?

Cseréné Marczal Zsuzsanna óvodavezető
Minden szülőtől  megkérdezésre került,  aláírásukkal  igazolták,  hogy a gyermekfelügyeletet
meg tudják oldani erre az időszakra. Ezen idő alatt nyári felújítási munkálatokat is tervezünk,
a régi óvoda maci csoportját szeretnénk felújítani, meszelések is várhatókat.

Oláh István alpolgármester
Kérdezem  a  Képviselő-testület  tagjait,  hogy  a  második  napirendi  ponthoz  lenne
hozzászólásuk,  kérdésük? Ha nem, akkor  javaslom,  hogy szavazzunk.  Külön szavazunk a
bölcsőde  és  az  óvoda  nyári  leállásáról.  Aki  a  Perkátai  Általános  Művelődési  Központ
Szivárvány Óvoda nyári leállását 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-testülete
43/2022. (III. 09.) határozata

A Perkátai ÁMK Szivárvány Óvoda nyári leállásának idejéről
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Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Perkáta  Nagyközség
Önkormányzata  fenntartásában  lévő  Perkátai  ÁMK  Szivárvány  Óvoda  nyári  leállásának
időpontját 2022. augusztus 01-je és 2022. augusztus 19-e között határozza meg.

Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2022. március 09.

Oláh István alpolgármester
Aki a Perkátai Általános Művelődési Központ Bölcsőde nyári leállásának tervezett idejével
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-testülete
44/2022. (III. 09.) határozata

A Perkátai ÁMK Szivárvány Óvoda nyári leállásának idejéről

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Perkáta  Nagyközség
Önkormányzata  fenntartásában  lévő  Perkátai  ÁMK Bölcsőde  nyári  leállásának  időpontját
2022. július 18-a és 2022. augusztus 14-e között határozza meg.

Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2022. március 09.

III. NAPIRENDI PONT

Oláh István alpolgármester
Harmadik  napirendi  pont  a  Perkátai  Általános  Művelődési  Központ  2021.  évi  szakmai
beszámolójának megtárgyalása. Megkérem Bogó Anikó intézményvezetőt, hogy tájékoztassa
a Képviselő-testületet a beszámolóról.

Bogó Anikó intézményvezető
Köszönöm.  A  beszámoló  tudomásom szerint  kiküldésre  került  a  Képviselő-testület  tagjai
részére.  A  2021.  évi  beszámoló  az  eddigi  évekhez  hasonló  gyakorlatban  mutatja  be  az
intézmény működését, külön szedve az óvoda, bölcsőde közművelődési és közgyűjteményi
részekre. A beszámoló jellege a kiemelt programokat, fő irányelveket hivatott bemutatni. A
struktúrája  így  épül  fel  minden  évben  a  beszámolónak.  Azért  nehéz  leadni  és  azért  kell
többször dönteni, mert az ÁMK nevelési évhez kapcsolódóan kell beszámolót és munkatervet
leadni az óvoda, bölcsőde vonatkozásában. A közművelődés és közgyűjtemény tekintetében
naptári évhez igazodunk. Ezért van az, hogy a könyvtár beszámolóját külön kérjük elfogadni.
A Faluház  beszámolóját  minden  naptári  év  december  végéig  terjeszti  elő  a  testületnek  a
vezető.  A közművelődési  résznél  a  mai  ülésen  is  lesz  egy  napirendi  pont  a  szolgáltatási
tervről,  amit  minden  év  március  1-jéig  kell  átadni  az  önkormányzatnak,  ahol  szintén
összhangban kell lenni egy naptári év lezárásával. A beszámolók megvitatása és elfogadása a
munkánknak tulajdonképpen az elismerése. A közművelődés szempontjából beszámolót nem
is  kéne  adni,  de  fontosnak  tartom,  hogyha  már  egyszer  dolgozunk,  akkor  azt  lássa  a
Képviselő-testület  is.  A  mostani  beszámolót  Cseréné  Marczal  Zsuzsanna  állította  össze,
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készítette  el,  véleményem  szerint  megfelelő  struktúrával  rendelkezik  a  beszámoló.  Ha
valakinek lenne kérdése, akkor Zsuzsa és én is szívesen állunk rendelkezésre.

Oláh István alpolgármester
Rendben, köszönjük. A Képviselő-testület tagjait kérdezem, hogy lenne kérdésük a napirendi
ponthoz?  Ha  nem,  akkor  javaslom,  hogy  szavazzunk.  Aki  elfogadja  a  Perkátai  Általános
Művelődési Központ 2021. évi szakmai beszámolóját, kérem, kézfelemelésével jelezze.

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

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
45/2022. (III. 09.) határozata

A Perkátai Általános Művelődési Központ 2021. évi szakmai beszámolójának
elfogadásáról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadta  a  Perkátai  Általános
Művelődési  Központ  2021.  évi  szakmai  beszámolóját.  A  beszámoló  a  jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2022. március 09.

IV. NAPIRENDI PONT

Oláh István alpolgármester
Negyedik  napirendi  pont  a  Perkátai  Általános  Művelődési  Központ  2022.  évre  vonatkozó
Közművelődési  Szolgáltatási  tervének  megtárgyalása.  Megadnám  a  szót  ismét  Bogó
Anikónak.

Bogó Anikó intézményvezető
Köszönöm. A szolgáltatási tervet egy megadott sablon alapján kell összeállítani. Kiemelten
kell kezelni, hogy a közművelődési alapszolgáltatás programját mihez rendeljük hozzá – ez a
táblázat első oszlopában látható. Ezeket az alapszolgáltatásokat kötelezően el kell látni,  az
önkormányzatnak  helyi  rendeletben  kell  szabályozni.  A  táblázat  jobb  oldali  oszlopaiban
található,  hogy  miből  lesznek  ezek  a  programok,  rendezvények  finanszírozva.  Az  eddigi
évekhez  hasonlóan  nagyon  sok  nulla  forintos  rendezvényt  láthat  a  Képviselő-testület.
Igyekszünk  a  meglévő  forrásokból,  infrastruktúrával,  illetve  a  humán  erőforrás
mozgósításával megoldani a helyi programokat és rendezvényeket. A helyi civil szervezetek
óriási  segítséget  nyújtottak  idáig  is.  A szolgáltatási  terv  összeállítása  előtt  –  Oláh  István
ügyvivő  alpolgármester  engedélyével  -e-mailben  lett  meghirdetve  és  online  formában  lett
megtartva a civil fórum, mely keretein belül a civilek a saját rendezvényeiket elküldték. A
költségeknél van egy állandó normatíva, amit az önkormányzat megkap a kulturális célokra,
amit a közművelődésre kell fordítani azt az állami normatívát a táblázat végén láthatjuk. Az
önkormányzati  támogatás  oszlopban  a  kiemelt  falunapok,  önkormányzati  rendezvények
kerültek megjelölésre. Az egyéb hazai források, pályázati támogatások közül egy forrás van,
amit az önkormányzat elnyert a Nemzeti Művelődési Intézettel való együttműködés keretében
az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett pályázaton. Kettő nagyobb összeget
is láthat a Képviselő-testület, amit pedig civil szervezetek a Falusi Civil Alapból nyertek el és
ők ebből az összegből valósítanak meg kettő kiemelt rendezvényt a településen. Mind a kettő
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rendezvény  az  alapszolgáltatások  tekintetében  közösségi,  társadalmi  részvétel  fejlesztésére
szolgáló  projekt.  Ezek  kerültek  be  plusz  a  helyi  szolgáltatási  tervbe.  Természetesen  civil
szervezetek,  magánszemélyek  is  kapcsolódhatnak  ezekhez  a  programokhoz,  ügyvivő
alpolgármester  úrral  egyeztetve  a  Nonprofit  Kft.  is  fog  tudni  csatlakozni  ezekhez  a
programokhoz, ahol a különböző szolgáltatásaikat fogják tudni kínálni.

Oláh István alpolgármester
Köszönjük  a  tájékoztatást.  Lenne  kérdése  a  Képviselő-testület  tagjainak?  Szőke  Imrének
adnám meg a szót.

Szőke Imre Andor képviselő
Láttam a beszámolóban, hogy két lovasnap is be van tervezve. Ez már az új pályán valósul
meg?

Oláh István alpolgármester
Az év elején volt egy megbeszélése a lovas szakosztálynak, ahol sajnos egyéb elfoglaltság
miatt  nem  tudtam  jelen  lenni.  A  szeptember  17-i  fogathajtó  verseny  a  kastélykertben
valósulna meg. A napirendi ponthoz lenne kérdés, hozzászólás? Ha nem akkor javaslom, hogy
szavazzunk a Perkátai Általános Művelődési Központ 2022. évre vonatkozó Közművelődési
Szolgáltatási tervének elfogadásáról. 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-testülete
46/2022. (III. 09.) határozata

A Perkátai Általános Művelődési Központ 2022. évre vonatkozó Közművelődési
Szolgáltatási tervének elfogadásáról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadta  a Perkátai  Általános
Művelődési  Központ  2022.  évre  vonatkozó  Közművelődési  Szolgáltatási  tervét. A
Közművelődési Szolgáltatási terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2022. március 09.

V. NAPIRENDI PONT

Oláh István alpolgármester
Ötödik  napirendi  pont  a  Perkáta  Nagyközség  II.  számú  háziorvosi  körzetére  vonatkozó
pályázat megtárgyalása. Köszöntöm Dózsáné dr. Sasvári Ildikót, akinek meg is adnám a szót
bemutatkozni, valamint a jövőbeni terveit elmondani.

Dózsáné dr. Sasvári Ildikó perkátai lakos
Köszönöm. Régóta itt élek Perkátán, jelenleg Pesten dolgozom. Van szakorvosi vizsgám, de
nem háziorvostanból, így elkezdhetem a tevékenységet, de van egy határidő, melyet törvény
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határoz meg, miszerint öt éven belül le kell tenni a háziorvosi szakvizsgát. Úgy gondolom,
hogy munka mellett ez teljesíthető. Egy probléma áll fenn, mégpedig jelenleg nincs nővér a
praxisban. A háziorvos szakvizsga letételéig lesznek kórházi gyakorlatok, amiket jogszabály
ír  elő,  de  ezeket  majd  próbálom rugalmasan  megoldani.  Ha  lenne  kérdés,  akkor  nagyon
szívesen válaszolok rá.

Szőke Imre Andor képviselő
A praxist később átvenné?

Dózsáné dr. Sasvári Ildikó perkátai lakos
Egyelőre helyettesítéssel  látnám el,  de a későbbiekben,  ha már megvan a szakvizsgám és
megelégedést  látok  mind  az  önkormányzat,  mind  a  páciensek  részéről,  akkor  szeretném
átvenni.

Szőke Imre Andor képviselő
Köszönöm szépen.

Oláh István alpolgármester
Nekem Ildikótól az lenne a kérdésem, hogy mikor tudna kezdeni?

Dózsáné dr. Sasvári Ildikó perkátai lakos
Véleményem szerint május 1-el.

Dr. Lakos László jegyző
Annyival  szeretném kiegészíteni,  hogy jelenleg  a  Kormos doktor  úr  Bt-jével  van egy élő
feladatellátási  szerződésünk, amelyben a felmondási  idő az hatvan van. Alpolgármester úr
egyeztetett  a  Kormos doktor  úrral  és  nyitott  arra,  hogy akár  április  1-jével  kezdje  meg a
munkát a doktornő.

Oláh István alpolgármester
Rendben, ha nincs több kérdés, akkor javaslom, hogy szavazzunk. Aki elfogadja Dózsáné dr.
Sasvári Ildikó Anna pályázatát, miszerint Perkáta Nagyközség II. számú háziorvosi körzetét
helyettesítéssel látná el egészségügyi szolgálati jogviszonyban, valamint a Kormos Praxis Bt-
vel kötött feladatellátási szerződés felbontását kérem, kézfelemelésével jelezze.

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

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
47/2022. (III. 09.) határozata

Perkáta II. számú háziorvosi körzetének ellátásáról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott,  hogy a Perkáta II.
számú háziorvosi körzet házi gyermek- és felnőttorvosi feladatának ellátására Dózsáné dr.
Sasvári Ildikó 2431 Perkáta, Batthyány Lajos utca 3. szám alatti lakost választja meg, aki a
tevékenységet egészségügyi szolgálati jogviszonyban látja el.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Oláh István ügyvivő
alpolgármestert  a  Kormos Praxis  Humán Egészségügyi  Bt-vel  kötött  II.  számú háziorvosi
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körzetre  vonatkozó  feladatellátási  szerződés  felbontására,  és  Dózsáné  dr.  Sasvári  Ildikó
alkalmazásával kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2022. március 09.

VI. NAPIRENDI PONT

Oláh István alpolgármester
Hatodik napirendi pont a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás,
valamint népszavazás lebonyolításában közreműködő szavazatszámláló bizottságok tagjainak
megválasztása.  Ezzel  kapcsolatban  mindenki  megkapta  a  határozati  javaslatot,  lenne
valakinek kérdése, hozzászólása? Mosonyi-Bogó Nikolettnek adnám meg a szót.

Mosonyi-Bogó Nikolett képviselő
Köszönöm. Az lenne a kérdésem, hogy a határozati javaslatban szereplő neveken kívül sokan
adták be még a jelentkezésüket szavazatszámláló bizottsági tagnak?

Dr. Lakos László jegyző
A jelentkezők közül mindenki szerepel a listán. Jelentős része már korábban is tag volt.

Szőke Imre Andor képviselő
A jelöltek még küldhetnek tagokat?

Dr. Lakos László jegyző
Igen, ők megbízott tagok és akár utolsó nap is jelezhető felénk a nevük.

Oláh István alpolgármester
Ha  nincs  több  kérdés,  hozzászólás,  akkor  javaslom,  hogy  szavazzunk.  Aki  elfogadja  a
határozati javaslatot, kérem, kézfelemelésével jelezze.

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

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
48/2022. (III. 09.) határozata

A 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás, valamint
népszavazás lebonyolításában közreműködő szavazatszámláló bizottságok tagjainak

megválasztásáról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi Választási Iroda vezetőjének
javaslatára a szavazatszámláló bizottságok tagjainak a következő választópolgárokat választja
meg:

Tagok:

Sebestyén Jánosné         2431 Perkáta, Attila utca 5.
Bogó Istvánné         2431 Perkáta, Dr. Baráth Károly u. 37/A.
Dénesné Horváth Mónika Katalin   2431 Perkáta, Táncsics Mihály u. 33.
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Fuchs Jánosné         2431 Perkáta, Alkotmány u. 25.
Krizsán Lászlóné         2431 Perkáta, Damjanich János u. 73.
Viczkó Zsanett         2431 Perkáta, Széchenyi István u. 36.
Szakács Lászlóné         2431 Perkáta, Bem József u. 4.
Piros László         2431 Perkáta, Baross Gábor u. 6.
Gecseg Anna         2431 Perkáta, Bajcsy-Zs. Endre u. 42.
Cseréné Marczal Zsuzsanna         2431 Perkáta, Ady Endre u. 3/A.
Horváth János Istvánné          2431 Perkáta, Deák Ferenc utca 25.
Fülöp Tamásné         2431 Perkáta, Puskás Ferenc u. 22.
Mohainé Csányi Mónika         2431 Perkáta, Mátyás király u. 26.
Gelencsér Zoltán         2431 Perkáta, Szent István u. 24.
Horváthné Fischer Katalin         2431 Perkáta, Bajcsy-Zs. Endre u. 52.
Pavlicsekné Bartos Regina          2431 Perkáta, Sport utca 18.
Baráth Valéria         2431 Perkáta, Szent-Gy. Albert utca 21.
Horváth-Farkas Ágnes         2431 Perkáta, Dr. Baráth Károly utca 22.
Somogyiné Farkas Nikolett         2431 Perkáta, Széchenyi István utca 48.
Ketseti Edit         2431 Perkáta, Fehérvári utca 10.
Pavlicsek Zsolt         2431 Perkáta, Jókai Mór utca 1.
Pavlicsek Zsoltné         2431 Perkáta, Jókai Mór utca 1.
Szabó Ferenc Istvánné         2431 Perkáta, Szent István utca 49.
Molnárné Kiss Katalin         2431 Perkáta, Mátyás király utca 12.
Lasanczné Veres Mónika         2431 Perkáta, Széchenyi István utca 8.

Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2022. március 09.

VII. NAPIRENDI PONT

Oláh István alpolgármester
Hetedik  napirendi  pont  „az  egyes  önkormányzati  rendeletek  hatályon  kívül  helyezéséről”
szóló rendelettervezet megtárgyalása. Ezzel kapcsolatban megadnám a szót Jegyző úrnak.

Dr. Lakos László jegyző
A  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  elrendelt  egy  felülvizsgálatot  és  ezzel  kapcsolatban
végeztünk  egészen  a  90-es  évekig  visszamenőleg  egy  vizsgálatot.  Régebben  nem  volt
egyértelmű, hogy a módosító rendeletet hatályon kívül kell helyezni, és emiatt nagyon sok
módosító rendeletünk hatályban maradt, amik a rendelettervezetben láthatóak.

Oláh István alpolgármester
Rendben.  Köszönöm  a  tájékoztatást.  Ha  nincs  hozzászólás  a  napirendi  ponthoz,  akkor
javaslom,  hogy  szavazzunk  a  rendelet  elfogadásáról,  aki  ezzel  egyetért,  kérem,
kézfelemelésével jelezze.

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

4/2022. (III. 09.) önkormányzati rendelet
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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta az egyes önkormányzati
rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletet. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.

VIII. NAPIRENDI PONT

Oláh István alpolgármester
Nyolcadik  napirendi  pont  a  1441-1447  helyrajzi  számú  ingatlanok  megvásárlásának
megtárgyalása. Ezt a napirendi pontot a hétfői napon tárgyalta a Pénzügyi Bizottság is, ezért
kérem Mosonyi-Bogó Nikolettet,  hogy tájékoztassa a Képviselő-testület  tagjait  a bizottság
döntéséről.

Mosonyi-Bogó Nikolett képviselő
Köszönöm.  Valóban  a  hétfői  napon  tárgyalta  a  Pénzügyi  Bizottság  is  ezt  a  hét  telket
megközelíthetővé tevő út megvásárlását. Az eladók 400 000 forint összegben ajánlották fel az
érintett ingatlan megvásárlását. A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek ezt az
összeget elfogadásra.

Dr. Lakos László jegyző
Megakarják venni a középen lévő telket is, amivel mi is nagy küzdelmeket vívunk, mert aki
papíron tulajdonos, az már a 60-as években elhunyt, ezért póthagyatéki eljárást is intéztünk,
most már úgy néz ki, hogy közjegyző elé kerül az ügy. Ha lezárul, akkor abból az ingatlanból
is megpróbálunk venni egy keskeny sávot.

Oláh István alpolgármester
Köszönöm.  Ha  nincs  kérdés,  hozzászólás,  akkor  javaslom,  hogy  szavazzunk  az  ingatlan
400 000 forint értékben történő megvásárlásáról, 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-testülete
49/2022. (III. 09.) határozata

A 1441-1447 helyrajzi számú ingatlanok egy részének megvásárlásáról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott,  hogy a 1441-1447
helyrajzi számú ingatlanokból a megosztás után kialakuló 1441/2 helyrajzi számú ingatlant
közterület  kialakítása  céljából  megvásárolja  az  eladó  által  elfogadott  400 000  forintos
vételáron.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Oláh  István  ügyvivő  alpolgármestert  az  adásvételi
szerződés megkötésére, dr. Lakos László jegyzőt az adásvételi szerződés elkészítésére.

Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2022. március 09.

IX. NAPIRENDI PONT

Oláh István alpolgármester
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Kilencedik  napirendi  pont  a  Közép-Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati
Társulás  Társulási  Megállapodásának módosításának megtárgyalása.  A Pénzügyi Bizottság
tárgyalta a megállapodás módosítását, kérem, Mosonyi-Bogó Nikolettet, hogy tájékoztassa a
Képviselő-testületet a bizottság döntéséről.

Mosonyi-Bogó Nikolett képviselő
Köszönöm. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagjaként
azért van szükség a módosításra, mert egy tag kilépett egy új tag pedig belépne. A Pénzügyi
Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a határozati javaslatot.

Oláh István alpolgármester
Köszönöm.

Szőke Imre Andor képviselő
Milyen mértékben fizet az önkormányzat a beszállított hulladék után?

Oláh István alpolgármester
Erre nem fizetünk, csak ha mi szállíttatunk.

Oláh István alpolgármester
Ha  nincs  több  kérdés,  akkor  javaslom,  hogy  szavazzunk  a  Közép-Duna  Vidéke
Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  Társulási  Megállapodása  módosításának
elfogadásáról, 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-testülete
50/2022. (III. 09.) határozata

a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Közép-Duna  Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati  Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az
alábbiak szerint fogadja el:

1. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó
felsorolásból  törlésre  kerül  2019.  december  31.  nappal  történő  kilépés  miatt
Dunaújváros  térség  megnevezés  alatt  szereplő  Akasztó  Község  Önkormányzata  6221
Akasztó, Fő u. 40. képv.: Suhajda Antal polgármester,

2. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó
felsorolásba felvételre  kerül  2021.  január 1.  nappal történő csatlakozás alapján Mór
térség megnevezés  alatt  Pusztavám  Község Önkormányzata,8066 Pusztavám Kossuth u.
64-66. képv.: Csordás Mihály polgármester,

3. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó
felsorolásban  az  alábbiakban felsorolt  önkormányzatok  képviselőinek  megnevezése  a
következők szerint módosul:

ADONY térsége:

15



Besnyő Község Önkormányzat Hantos Község Önkormányzat
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képv.: Fejes Zsuzsanna polgármester képv.: Kovácsné Kardos Valéria polgármester

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Perkáta Nagyközség Önkormányzata

képv.: Simonné Zsuffa Erzsébet polgármester képv.: Oláh István polgármester

DUNAÚJVÁROS térsége

Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

képv.: Pintér Tamás polgármester

MARTONVÁSÁR térsége

Ercsi Város Önkormányzat Budakeszi Város Önkormányzata

képv.: Szabó Tamás polgármester képv.: dr. Győri Ottilia polgármester

Etyek Nagyközség Önkormányzata Gyúró Község Önkormányzata

képv.: Zólyomi Tamás polgármester képv.: Horváth Gyula polgármester

Kajászó Község Önkormányzata

képv.: Császár Roland polgármester

MÓR térsége

Fehérvárcsurgó Községi Önkormányzat Gánt Község Önkormányzata

képv.: Temesvári Krisztián polgármester képv.: Krausz János polgármester

Isztimér Község Önkormányzata Kincsesbánya Község Önkormányzata

képv.: Gömbösné Rostaházi Judit polgármester képv.: Murányi Marianna polgármester

Magyaralmás Község Önkormányzata Nagyveleg Község Önkormányzat

képv.: Pap Tibor polgármester képv.: Kosárszki József polgármester

Szápár Község Önkormányzata

képv.: Trojákné Szita Katalin polgármester

OROSZLÁNY térsége

Bakonybánk Község Önkormányzata Bakonyszombathely Község Önkormányzata

képv.: Nagyné Farkas Marianna polgármester képv.: Géringer Istvánné polgármester
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Csatka Község Önkormányzata Ete Község Önkormányzata

képv.: Bognár Tímea polgármester képv.: GyüszinéRohonczi Anita polgármester

Réde Község Önkormányzata Szákszend Község Önkormányzata

képv.: Farkas Lajos polgármester képv.: Papp Attila Csaba polgármester

Tárkány Község Önkormányzata

képv.: Major Lászlóné polgármester

POLGÁRDI térsége

Füle Község Önkormányzata Litér Község Önkormányzata

képv.: Kiss Róbert polgármester képv.: Varga Mihály polgármester

Mátyásdomb Község Önkormányzata Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata

képv.: Lelkes Tibor polgármester képv.: Lánginé Csík Angéla polgármester

Sárkeszi Község Önkormányzat Sárszentmihály Községi Önkormányzat

képv.: Kőhegyi László polgármester képv.: Óber Andrea polgármester

Soponya Nagyközség Önkormányzat Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat

képv.: Szűcs Norbert polgármester képv.: Szabó Ildikó polgármester

SÁRBOGÁRD térsége

Alap Község Önkormányzata Igar Község Önkormányzata

képv.: Szalai János Milán polgármester képv.: Molnár István polgármester

Mezőszilas Község Önkormányzat Nagykarácsony Község Önkormányzata

képv.:Steidl János polgármester képv.: Scheier Zsolt polgármester

Pálfa Község Önkormányzata Sáregres Község Önkormányzat

képv.:Mérei Melinda polgármester képv.:Albertné Tiringer Mária polgármester

Simontornya Város Önkormányzata

képv.: Torma József polgármester

SZÉKESFEHÉRVÁR térsége

Aba Város Önkormányzata Lovasberény Község Önkormányzata
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képv.: dr. Mikula Lajos polgármester képv.: Südi Mihály polgármester

Pákozd Nagyközség Önkormányzata Zámoly Község Önkormányzata

képv.: Kardos Ádám polgármester képv.: Sallai Mihály polgármester

VELENCE térsége

Baracska Község Önkormányzata Nadap Község Önkormányzata

képv.: Szőlősy Attila polgármester képv.: Köteles Zoltán polgármester

Velence Város Önkormányzata

képv.: Gerhard Ákos polgármester

4. A  Társulási  Megállapodás  V.  fejezet  első  bekezdése  helyébe  a  következő
rendelkezés lép:
„A Társulás gazdálkodására a költségvetési  szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat
kell alkalmazni. A Társulás  pénzügyi-gazdálkodási feladatait a munkaszervezeti feladatokat
ellátó Polgárdi Polgármesteri Hivatal látja el. A Polgármesteri Hivatal címe: 8154 Polgárdi,
Batthyány  u.  132.,  PIR  száma:363002. A  Társulás  gazdálkodásának  részletes  szabályait
Polgárdi Polgármesteri Hivatal szabályzatai tartalmazzák. A Társulás önálló adószámmal és
pénzintézeti számlával rendelkezik.”

5. A Társulási Megállapodás XI. fejezet XI/3. pont harmadik bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„A  Társulás  egy  integrált  hulladékgazdálkodási  rendszer  létrehozása,  valamint  az  ehhez
szükséges  gazdasági,  pénzügyi  és  jogi  előfeltételeinek  biztosítása  céljából  jött  létre.
Amennyiben a hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítására a Társulás saját pénzeszközei
is  felhasználásra  kerülnek,  a  felhasznált  teljes  összeg  lakosságszám  arányos  mértékű
megfizetésére  köteles  az  új  csatlakozó  önkormányzat  abban  az  esetben,  ha  a
hulladékgazdálkodási  rendszerfejlesztés  eredményeiből  részesül.  A  Társulási  Tanács-
figyelemmel  a  csatlakozás  körülményeire  (fejlesztés  megvalósításától  eltelt  idő,  fejlesztés
eredményeiből  történő  csekély  mértékű  részesedés,  más  hulladékgazdálkodási  társulásban
megvalósult  tagság)-  a  fenti  rendelkezéstől  eltérően  állapíthatja  meg  az  új  csatlakozó
önkormányzat által fizetendő hozzájárulás összegét, módját és a teljesítés határidejét.

6. A  Társulási  Megállapodás  1.  számú  melléklete  -  Tagi  önkormányzatok
felsorolását  a  helyi  önkormányzati  képviselők  és  polgármesterek  választásáról  szóló
törvényben meghatározott időpont szerinti lakosságszámmal-helyébe jelen módosítás 1.
számú melléklete lép.

7. Társulási  Megállapodás  jelen  módosítása  valamennyi  tagönkormányzat
képviselő-testülete  elfogadó  határozathozatalát  követően,  az  időrendben  legutolsó
határozat időpontját követő nappal lép hatályba.

II.
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Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  határozat  mellékletében
foglaltak  szerint  fogadja  el  a  Társulási  Megállapodás  módosításokkal  egységes
szerkezetbe foglalt szövegét.

Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2022. március 09.

X. NAPIRENDI PONT

Oláh István alpolgármester
Tízedik napirendi pont a Top Plusz-3.3.1-21 kódszámú „Gyermeknevelést támogató humán
infrastruktúra fejlesztése” tárgyú pályázat terveztetésének megtárgyalása. Szintén tárgyalta a
Pénzügyi Bizottság,  ezért kérem Mosonyi-Bogó Nikolettet,  hogy tájékoztassa a Képviselő-
testületet a Bizottság döntéséről.

Mosonyi-Bogó Nikolett képviselő
Köszönöm. A szóban forgó pályázattal  kapcsolatban tervdokumentációt kellene készíttetni,
melyet a Pénzügyi Bizottság javasol elfogadásra.

Oláh István alpolgármester
Köszönöm. Anno ennek a pályázatnak a benyújtását már megszavazta a testület, viszont azóta
kiderült, hogy a 3-4 évvel ezelőtt készült tervdokumentáción csak a vizesblokkok szerepelnek,
ezért most egy kibővített dokumentációt kell készíttetni. Amiről most szavazni kellene, az az
árajánlat  kérési  eljárás  megindításáról  szólna.  Ha  nincs  kérdés,  akkor  javaslom,  hogy
szavazzunk. Aki elfogadja az árajánlat bekéréseket, kérem, kézfelemelésével jelezze.

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

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
51/2022. (III. 09.) határozata

Top Plusz-3.3.1-21 kódszámú „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra
fejlesztése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó árajánlatok bekéréséről

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Top Plusz-
3.3.1-21  kódszámú  „Gyermeknevelést  támogató  humán  infrastruktúra  fejlesztése”  tárgyú
pályázathoz  kapcsolódó  tervdokumentációk  elkészíttetéséhez  szükséges  árajánlatok
bekérésére felhatalmazza Oláh István ügyvivő alpolgármestert.

Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2022. március 09.

XI. NAPIRENDI PONT

Oláh István alpolgármester
Tizenegyedik  napirendi  pont  a  Top  Plusz-1.2.1-21  kódszámú „Élhető  települések”  tárgyú
pályázat  terveztetésének megtárgyalása.  Az Albensis végzi a pályázat lebonyolítását  majd.
Mivel a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta ezt a napirendi pontot, ezért kérem, Mosonyi-Bogó
Nikolettet, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a bizottság döntéséről.

Mosonyi-Bogó Nikolett képviselő
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Köszönöm. Ennél a pályázatnál is szintén tervdokumentációval kapcsolatban három cégtől
kellene árajánlatot kérni, melyet a Pénzügyi Bizottság javasol elfogadásra.

Oláh István alpolgármester
Köszönöm. Javaslom, hogy szavazzunk az árajánlatok bekéréséről a későbbiekben a pályázat
benyújtásához, 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-testülete
52/2022. (III. 09.) határozata

Top Plusz-1.2.1-21 kódszámú „Élhető települések” tárgyú pályázathoz kapcsolódó
árajánlatok bekéréséről

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Top Plusz-
1.2.1-21 kódszámú „Élhető települések” tárgyú pályázathoz kapcsolódó tervdokumentációk
elkészíttetéséhez  szükséges  árajánlatok  bekérésére  felhatalmazza  Oláh  István  ügyvivő
alpolgármestert.

Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2022. március 09.

XII. NAPIRENDI PONT

Oláh István alpolgármester
Tizenkettedik napirendi pont a tájékoztató a Helyi Önkormányzati Képviselők képzéséről. A
Fejér  Megyei  Kormányhivatal  levélben  hívta  fel  a  figyelmet  a  kötelező  önkormányzati
képzést el nem végző képviselőkről. Két képviselő nem végezte el a kötelező jellegű képzést.

Szőke Imre Andor képviselő
Én már egyszer megcsináltam, amiről kaptam is visszajelzést.  Most ismét beléptem és azt
jelzi  a  rendszer,  hogy  van  egy  kötelező  rész  is,  amit  nem  végeztem  el.  Gondolom  a
rendszerben  első  ciklussal  lettem  felvéve,  de  ugye  nekem már  nem ez  az  első.  De  már
elkezdtem annak a kötelező résznek a pótlását.

Oláh István alpolgármester
Rendben, köszönöm. Kérem, hogy szavazzunk a Helyi Önkormányzati Képviselők képzéséről
szóló tájékoztatásról. 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-testülete
53/2022. (III. 09.) határozata

A Helyi Önkormányzati Képviselők képzés kötelező jellegéről szóló felhívásról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Helyi
Önkormányzati Képviselői képzés kötelező jellegéről szóló tájékoztatást a Képviselő-testületi
tagok azon részére, akik a képzést még nem végezték el.

Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2022. március 09.
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XIII. NAPIRENDI PONT

Oláh István alpolgármester
Tizenharmadik napirendi pont a régi 62-es számú főút önkormányzati tulajdonba vételével
kapcsolatos döntéshozatal. Megadnám a szót Mosonyi-Bogó Nikolettnek, hogy tájékoztasson
bennünket a bizottság döntéséről.

Mosonyi-Bogó Nikolett képviselő
Köszönöm.  Tulajdonképpen  arról  van  szó,  hogy  a  Perkáta  belterület  táblától  indulva  a
Fehérvári, Dr. Baráth Károly, Kisbács, Adonyi utcákon keresztül egészen a Dunaújváros felé
haladó körforgóig lévő út csak Perkáta fenntartásában volt. A határozati javaslat arról szól,
hogy  a  Képviselő-testület  felhatalmazza  az  ügyvivő  alpolgármestert,  hogy  eljárjon  annak
érdekében, hogy ez az út önkormányzati tulajdonú legyen. Ezt a Pénzügyi Bizottság javasolja
elfogadásra.

Dr. Lakos László jegyző
Van  egy  olyan  jogszabályi  előírás,  hogy  egy  bekötő  utat  kötelező  biztosítani  a  közút
kezelőnek minden településre. Amikor elkészült az elkerülő út, akkor ők kettőt nem akartak
biztosítani,  és  utána született  a döntés  a  közlekedési  hatóság részéről,  hogy az egyik  utat
nekünk át kell vennünk.

Szőke Imre Andor képviselő
Nekem  lenne  kérdésem.  A  mai  napig  a  közútkezelőé  a  főutunk,  akkor  elvileg  a
csatornatisztítást is nekik kéne elvégezni?

Dr. Lakos László jegyző
Állami tulajdonban van, a fenntartás pedig az önkormányzaté.

Oláh István alpolgármester
Ha  nincs  több  hozzászólás,  kérdés,  akkor  javaslom,  hogy  szavazzunk.  Aki  a  határozati
javaslattal egyetért, és 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
54/2022. (III. 09.) határozata

A 25/2007. (II. 25.) számú Képviselő-testületi határozatban foglaltak ismételt
megerősítéséről

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  25/2007.  (II.  13.)  számú
Képviselő-testületi határozatát megerősítve ismételten hozzájárul, hogy az Önkormányzat és a
Magyar Közút Állami Közútkezelő Fejlesztő Műszaki és Információs Kht. között  létrejött,
2007.  február  08-án  aláírt  megállapodás  szerint,  a  régi  62-es  számú  főút  Perkáta
Szabadegyháza felőli belterületi határától a körforgalmi csomópontig terjedő Perkáta 010/86,
324,  685,  803,  1489/1  hrsz.-ú  ingatlanokat  tartalmazó  perkátai  átkelő  szakasza  állami
tulajdonból  önkormányzati  tulajdonba  kerüljön.  Az  ingatlanokat  önkormányzatunk  teljes
térmértékkel  átveszi  és  az  eljárással  kapcsolatos  költségeket  vállalja.  A Képviselő-testület
felhatalmazza az ügyvivő alpolgármestert  a fenti  ingatlanok tulajdonjog átadás–átvételével
kapcsolatos  feladatok  teljes  körű  lebonyolítására,  valamint  az  átadás-átvételhez  szükséges
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jognyilatkozatok megtételére.

Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2022. március 09.

XIV. NAPIRENDI PONT

Oláh István alpolgármester
Tizennegyedik  napirendi  pont  az  Icevo  gépjárművásárlási  szándék  megtárgyalása.  Ezt  a
napirendi  pontot  tárgyalta  a  Pénzügyi  Bizottság,  kérem,  Mosonyi-Bogó  Nikolettet,  hogy
tájékoztassa a képviselő-testületet a Bizottság döntéséről.

Mosonyi-Bogó Nikolett képviselő
Rendben,  köszönöm.  A  faluüzemeltetés  részéről  lenne  igény  egy  Iveco  kisteherautó
megvásárlására, ami megkönnyítené a munkájukat. A gépjármű bruttó 1 700 000 forint lenne.
A Pénzügyi Bizottság egyetértett  abban, hogy nagy szükség van rá. A Pénzügyi Bizottság
javasolja a gépjármű megvásárlását. Az átcsoportosítás a K34 költséghelyről történjen.

Dr. Lakos László jegyző
Konkrétan ez az útkarbantartás, fenntartás költségeiből lenne átcsoportosítva.

Szőke Imre Andor képviselő
Én  meg  is  néztem  az  autót.  Beszéltünk  arról,  hogy  a  földre  félretett  pénzből  legyen
megvásárolva. Érdemes lenne ezen is elgondolkoznia a Pénzügyi Bizottság tagjainak.

Oláh István alpolgármester
Lenne még valakinek kérdése, hozzászólása? Ha nem, akkor javaslom, hogy szavazzunk. Aki
elfogadja a gépjármű megvásárlását, 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
55/2022. (III. 09.) határozata

Iveco gépjárművásárlási szándékról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy megvásárolja
az  SMF-326  forgalmi  rendszámú  Iveco  típusú  tehergépjárművet  1 700 000  Ft,  azaz
Egymillió-hétszázezer  forint  vételáron,  melyet  a  költségvetés  K34-es  költséghelyről
csoportosít át.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Oláh  István  ügyvivő  alpolgármestert  az  adásvételi
szerződés aláírására.

Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2022. március 09.
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XV. NAPIRENDI PONT

Oláh István alpolgármester
Tizenötödik napirendi pont a civil szervezetek 2022. évi pályázati támogatásával kapcsolatos
döntéshozatal. Ezt a napirendi pontot tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, kérem, Mosonyi-Bogó
Nikolettet, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a Bizottság döntéséről.

Mosonyi-Bogó Nikolett képviselő
Köszönöm szépen.  A  költségvetés  közel  egy  hónappal  ezelőtt  elfogadásra  került.  Sem a
Pénzügyi  Bizottság  sem  a  Képviselő-testület  nem  tudott  a  civil  szervezetek  számára
pénzösszeget  meghatározni,  mivel  forráshiánnyal  küzdünk,  ezért  a  Pénzügyi  Bizottság
javasolja a civil szervezetek támogatásának elutasítását.

Oláh István alpolgármester
Köszönöm a tájékoztatást. Ha nincs kérdés, hozzászólás, akkor javaslom, hogy szavazzunk a
támogatás  elutasításáról  forráshiány  miatt.  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
56/2022. (III. 09.) határozata

A Civil Szervezetek támogatásáról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  a  Civil
Szervezeteket a 2022. évben nem támogatja forráshiány miatt.

Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2022. március 09.

VI. NAPIRENDI PONT

Oláh István alpolgármester
Tizenhatodik napirendi pont a Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2022. évi Közbeszerzési
Tervének elfogadása, melyet minden képviselő megkapott. Ezt a napirendi pontot tárgyalta a
Pénzügyi  Bizottság,  kérem,  Mosonyi-Bogó  Nikolettet,  hogy  tájékoztassa  a  képviselő-
testületet a Bizottság döntéséről.

Mosonyi-Bogó Nikolett képviselő
Köszönöm szépen. A tavalyi évben nullás közbeszerzést fogadtunk el, ehhez képest az idei
évben 366 710 939 forintos közbeszerzési  tervet  javasol  a Pénzügyi Bizottság elfogadásra.
Igazából a várható pályázati lehetőségek összegé tartalmazza.

Dr. Lakos László jegyző
Mivel  ez  az  összeg ilyen  jelentős  az  egybeszámítás  miatt  már  közbeszerzési  eljárást  kell
lefolytatni.

Oláh István alpolgármester
Lenne valakinek kérdése, hozzászólása? Szőke Imrének adnám meg a szót.
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Szőke Imre Andor képviselő
Mikor zárulnak a pályázatok?

Oláh István alpolgármester
A Magyar Falu Program pályázatai március 15-e után, míg a TOP-os pályázatoknál határidő
nincs,  de  tudomásom  szerint  március  15-e  előtt  zárul.  Ha  másnak  nincs  kérdése,  akkor
javaslom, hogy szavazzunk a 2022. évi Közbeszerzési Terv elfogadásáról.

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

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
57/2022. (III. 09.) határozata

Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2022. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Perkáta  Nagyközség
Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési  tervét  jelen határozat  1.  melléklete  szerint hagyja
jóvá.

Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2022. március 09.

1. melléklet

Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2022. évi Közbeszerzési terve1

A közbeszerzés
tárgya (becsült

értéke)

Irányadó
eljárásrend

Tervezett
eljárási

típus

Időbeli ütemezés Sor került-e
vagy sor kerül-

e az adott
közbeszerzésse

l
összefüggésben

előzetes
összesített
tájékoztató

közzétételére?

az eljárás
megindításána

k, illetve a
közbeszerzés
megvalósításá
nak tervezett

időpontja

szerződés
teljesítéséne

k várható
időpontja

vagy a
szerződés
időtartama

 I. Árubeszerzés

II. Építési beruházás

Középületek
épületenergetikai

korszerűsítése
Perkátán 

166 710 979 Ft

Nemzeti

Kbt.
Harmadik

rész

Kbt. Harmadik
rész

115. §

hirdetmény
közzététele és

tárgyalás
nélküli eljárás

1 A közbeszerzési tervet a költségvetési év elején, március 31. napjáig  kell elkészíteni, és év közben a bekövetkező változásokra tekintettel szükség szerint
aktualizálni  kell.  A közbeszerzési  tervet,  valamint  annak  módosítását  (módosításait)  az ajánlatkérőnek,  ha rendelkezik  honlappal,  saját  honlapján,  ha
honlappal  nem  rendelkezik,  a  Közbeszerzési  Hatóság  honlapján  –  a  közbeszerzési  terv  módosítása  esetén  a  módosítás  elkészítésétől  számított  öt
munkanapon belül  – közzé kell  tennie.  A közbeszerzési  tervnek a honlapon a tárgyévet  követő évre vonatkozó közbeszerzési  terv  honlapon történő
közzétételéig kell elérhetőnek lennie.
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Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2022. évi Közbeszerzési terve

A közbeszerzés
tárgya (becsült

értéke)

Irányadó
eljárásrend

Tervezett
eljárási

típus

Időbeli ütemezés Sor került-e
vagy sor kerül-

e az adott
közbeszerzésse

l
összefüggésben

előzetes
összesített
tájékoztató

közzétételére?

az eljárás
megindításána

k, illetve a
közbeszerzés
megvalósításá
nak tervezett

időpontja

szerződés
teljesítéséne

k várható
időpontja

vagy a
szerződés
időtartama

Óvoda épületének
fejlesztése Perkátán

~100 000 000 Ft

Nemzeti

Kbt.
Harmadik

rész

Kbt. Harmadik
rész

115. §

hirdetmény
közzététele és

tárgyalás
nélküli eljárás

Fenntartható
közlekedésfejleszté

s Perkátán

~100 000 000Ft

Nemzeti

Kbt.
Harmadik

rész

Kbt. Harmadik
rész

115. §

hirdetmény
közzététele és

tárgyalás
nélküli eljárás

III. Szolgáltatás-megrendelés

IV. Építési koncesszió

V. Szolgáltatási koncesszió

XVII. NAPIRENDI PONT

Oláh István alpolgármester
Tizenhetedik  napirendi  pont  a  Eco-Profit  2000  Bt.  2022.  évi  árkorrekciós  kérelmére
vonatkozó döntés. A kérelmet szintén tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, kérem, Mosonyi-Bogó
Nikolettet, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a Pénzügyi Bizottság döntéséről.

Mosonyi-Bogó Nikolett képviselő
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Köszönöm  szépen.  Az  Eco-Profit  2000  Bt.  az  üzemeltetési  igazgatója  levélben  kérte  a
februárban elfogadott 16 %-os emelés további emelését. Ez azért nem kivitelezhető, mert már
van egy elfogadott költségvetésünk, ahol sem a bevételi sem a kiadási oldal nem engedi meg a
növekedést. Ezért a Pénzügyi Bizottság fedezet hiányában javasolja elutasítani a kérelmet.

Áldott Richárd István képviselő
A  Pénzügyi  Bizottsági  ülésen  tárgyaltunk  arról  is,  hogy  mi  lesz  akkor,  ha  a  szolgáltató
felmondja a szerződést. Tudomásom szerint két irányba már elindult a megkeresés.

Oláh István alpolgármester
Igen, árajánlatok már lettek bekérve.

Szőke Imre Andor képviselő
Én  csak  azért  aggódom,  hogy  a  konyhát  úgy  hagyják  ott,  hogy  jelentős  összeget  kell
ráfordítanunk.

Dr. Lakos László jegyző
Megnéztem a KSH adatokat, hogy hogyan is alakult az infláció. A szerződésben az van, hogy
a tavalyi infláció 90 %-val automatikusan emelhet, – arra mondtuk, hogy az körülbelül 6 % -
a plusz 10 %-ot pedig egy másik szakasz alapján kezdeményezheti, például ha lecsökken az
adagszám, vagy ha nagyon megnő az alapanyagköltsége, egyéb dologi, személyi kiadásai. Ha
ilyet  kezdeményez,  akkor  a  legutolsó  hat  hónapban a  KSH által  kiadott  hivatalos  ágazati
infláció  50 %-ával  emelhetünk maximum.  Az utolsó hat hónapban az élelmiszerköltségek
áremelkedése 7,7 %-os volt, ami éves szintre tekintve 15,4 %. De ha annak a 15,4 %-nak az
50  %-val  lehet  emelni  az  pont  7,7  %  lenne.  Az  energiaárakra  nem  találtam,  csak  a
háztartásira,  nekik  meg  nem  az  van,  ezért  náluk  még  az  is,  illetve  a  bérköltségek  is
emelkedtek. De összességében a 20 %-nál nagyobb nem jönne ki, így tehát a 10 %-os emelés
reális volt.

Oláh István alpolgármester
Köszönöm. Valakinek van még hozzászólása, kérdése a napirendi ponthoz? Ha nem, akkor
javaslom, hogy szavazzunk az árkorrekciós kérelem elutasításáról, 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
58/2022. (III. 09.) határozata

Az ECO-PROFIT 2000 Bt. árkorrekciós kérelmének megtárgyalásáról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az ECO-Profit
2000 Bt. által ismételten benyújtott árkorrekciós kérelmét elutasítja, mivel a szerződés szerinti
emelést már megkapták.

Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2022. március 09.

XVIII. NAPIRENDI PONT

Oláh István alpolgármester

27



Tizennyolcadik napirendi pont az egyebek, ahol két dologról kellene beszélni. Az egyik, amit
a mai napon kaptunk meg az a Perkátai ÁMK József Attila Nagyközség Könyvtár 2021. évi
beszámolója  és 2022. évi munkaterve  Valakinek lenne a beszámolóval  és a munkatervvel
kapcsolatban kérdése, hozzászólása? Ha nem, akkor külön szavaznánk a beszámolóról és a
munkatervről. Aki elfogadja a 2021. évi beszámolót, 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
59/2022. (III. 09.) határozata

A Perkátai Általános Művelődési Központ József Attila Nagyközségi Könyvtár 2021. évi
beszámolójának elfogadásáról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadta  a  Perkátai  Általános
Művelődési  Központ  József  Attila  Nagyközségi  Könyvtár  2021.  évi  beszámolóját.  A
beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2022. március 09.

Oláh István alpolgármester
Aki a 2022. évi munkatervet 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
60/2022. (III. 09.) határozata

A Perkátai Általános Művelődési Központ József Attila Nagyközségi Könyvtár 2022. évi
munkatervének elfogadásáról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadta  a  Perkátai  Általános
Művelődési  Központ  József  Attila  Nagyközségi  Könyvtár  2022.  évi  munkatervét.  A
munkaterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2022. március 09.

Oláh István alpolgármester
A  képviselőktől  kérdezem,  hogy  az  egyebek  napirendi  pontban  lenne  kérdésük,
hozzászólásuk? Áldott Richárdnak adnám meg a szót.

Áldott Richárd István képviselő
Köszönöm,  nagyon  rövid  leszek.  Lászlóné  Jóvári  Lia,  mint  a  Perkátai  Kínai  Központ
Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tagja lemondott  egyéb okokra hivatkozva.  Bogóné
Plasek Krisztina vállalná a tagságot, de előtte a Képviselő-testületnek kell őt megszavaznia.
Ez azért fontos, mert az Nkft. működési szabályzatában az ügyvezető személye is változik,
ezért kérte az ügyvédnő a tagváltást is. Bogóné Plasek Krisztina úgy gondolom, hogy egy elég
meghatározó személyiség a faluban.

Mosonyi-Bogó Nikolett képviselő
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Szeretném megköszönni Lászlóné Jóvári Liának, hogy vállalta a közös munkát az Nkft-ben,
és örülök, hogy az új tagságot vállalná Bogóné Plasek Krisztina.

Oláh István alpolgármester
Én is köszönöm. Ha nincs több hozzászólás, akkor javaslom, hogy szavazzunk Bogóné Plasek
Krsztina tagságáról a Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságában. Aki a
személyével 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
61/2022. (III. 09.) határozata

A Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság tagjának megválasztásáról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  a  Perkátai
Kínai  Központ  Nonprofit  Kft.  Felügyelőbizottság  tagjai  közül  Lászlóné  Jóvári  Lia  2431
Perkáta, Dózsa György utca 17. szám alatti lakos lemondása miatt új tagnak választja meg
Bogóné Plasek Krisztina 2431 Perkáta, Zrínyi Miklós utca 7. szám alatti lakost határozatlan
időtartamra.

Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2022. március 21.

Oláh István alpolgármester
Szőke Imrének adnám meg a szót.

Szőke Imre Andor képviselő
Jegyző úrhoz lenne kérdésem. Amikor a Perkátáért Közalapítvány megkapta a kisbuszt, akkor
mellé lett egy mobilgarázs is. Az most merre található?

Dr. Lakos László jegyző
Itt van az önkormányzat udvarában, abban parkol a kisbusz.

Szőke Imre Andor képviselő
Mikor kerül önkormányzati tulajdonba?

Oláh István alpolgármester
Pont beszéltük Pénzügyi Bizottsági ülésen, valamint az alapítvány elnökével is. A következő
testületi ülés napirendi pontjai között szerepelni fog remélhetőleg ez a téma. Ha nincs több
kérdés, hozzászólása, akkor a testületi ülést bezárom.

Több hozzászólás nem hangzott el,  Oláh István alpolgármester a testületi ülést 18:47
perckor bezárta.

Oláh István Dr. Lakos László
alpolgármester jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:
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Áldott Richárd István Sarok Mihály
képviselő képviselő
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