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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Készült 2011. március 30-án 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli
képviselő-testületi ülésről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme
Jelen vannak: Somogyi Balázs polgármester, Dr. Tóth Ferenc, Rajcsányi
László József, Bógó Ferenc László, Szilasy László, Kovács Ferenc, Ujfalusi
Pál (7 fő)
Dr. Lakos László jegyző
Somogyi Balázs polgármester
Köszöntöm a képviselő-testület tagjait a képviselő-testületi ülésen.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel 7 fő testületi tag jelen van.
Javaslatot teszek a jegyzőkönyv hitelesítőkre Szilasy László és Rajcsányi László
testületi tagok személyére.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot 7
igen szavazattal elfogadta.
Somogyi Balázs polgármester
A napirendet javaslom elfogadásra az alábbiak szerint:
NAPIREND
1. Polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről
2. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 5/2008. (V. 6.)
3.
4.
5.
6.
7.

számú rendelet módosítása
A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 11/2007. (IV. 4.) számú rendelet módosítása
Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2010-2014 közötti időszakára szóló
gazdasági programjának elfogadása
Az intézményi étkezési térítési díjakról szóló 7/2007. (III. 30.) számú
rendelet módosítása
A 7/2011. (III. 9.) BM rendelet alapján két pályázati kiíráson való indulás
Egyebek

A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 7 igen szavazattal
elfogadta.
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I. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
2011. február 19-én a Duna-menti Szent Orbán Borrend éves közgyűlésén
vettem részt Adonyban, melyen felvetődött, hogy a 2012-ben megrendezendő
Fejér Megyei Borász-Halász- Vadász találkozó helyszíne Perkáta legyen, ezzel
kapcsolatos előkészítő tárgyalások folynak a Pénzügyőr Vadásztársasággal.
2011. február 23-án fogadta el költségvetését az Adonyi Többcélú Kistérségi
Társulás Tanácsa.
2011. március 1-jén tartotta ülését a Civil fórum, amelyen az idei támogatások
mellett, a LEADER projektötletekről is szó esett.
2011. március 2-án 7-17 óra között polgármesteri fogadónap volt.
2011. március 2-án a perkátai Faluházban tartotta egyeik fórumát a Mezőföldi
Híd Térségfejlesztő Egyesület.
2011. március 2-án köszöntöttük Fehér Györgynét 90. születésnapja alkalmából.
2011. március 3-án településünkre látogatott Serge Macudzinski, SaintMaximin polgármestere, és a kapcsolat 2011. évi programjairól tárgyaltunk.
2011. március 3-án Kulcson találkozott Dunaújváros polgármestere és a
Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház vezetősége a környékbeli
önkormányzatok polgármestereivel a kórház jövőjével kapcsolatos
megbeszélésen.
2011. március 3-án nyílt meg az Utazás Kiállítás, melyen néhány anyaggal
Perkáta is részt vett.
2011. március 7-én kezdte meg perkátai működését Dr. Török Katalin fogorvos.
2011. március 8-án rendkívüli képviselő-testületi ülést tartott Perkáta
Nagyközség Önkormányzata.
2011. március 10-én Fehérvárcsurgón egy kulturális konferencián vettem részt.
Ugyanezen a napon fogadta el a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület
közgyűlése a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiáját.
2011. március 15-én a Fejér Megyei Közgyűlés Dr. Berzsenyi Zoltán díját kapta
meg dr. Szűcs Mihály. Ugyanezen a napon tartotta nemzeti ünnepi rendezvényét
Perkáta Nagyközség Önkormányzata.
2011. március 16-án polgári peres eljárás indult az Önkormányzat és Kovács
Károly felperes között, aki azért perelte be az Önkormányzatot, mert szerinte a
Bocskai u.-Deák F. u.- Virág köz pormentesítése miatt öntötte el a kertjét a víz,
emiatt repedt meg az udvarán a beton.
2011. március 18-án tisztújító közgyűlését tartotta a Perkátai Polgárőr
Közhasznú Egyesület.
2011. március 22-án rendkívüli képviselő-testületi ülést tartott Perkáta
Nagyközség Önkormányzata.
2011. március 23-án a delegációs kíséretben vettem részt a Kínai
Népköztársaság nagykövet asszonyának kiskőrösi és dunaújvárosi látogatásán.
2011. március 25-én a Győry Kastélyt tekintette meg a Magyar Turizmus Zrt.
regionális vezetője, Bodrogai László.
2011. március 28-án a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület újabb
közgyűlését tartotta.
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2011. március 29-én a VÁTI helyszíni ellenőrzést tartott a KDOP-5.2.2/A-092009-0009 pályázat kapcsán a perkátai szociális intézményben.
Az utóbbi hetekben több bűncselekmény, betörés történt Perkátán. Betörtek a
szociális intézmény konyhájára. Az általános iskola előtt kiborították a szemetet,
feldöntötték a műemléket, meggyalázták Mátyás király szobrát. A tegnapi napon
drasztikusabb rongálás történt, 1 db antenna LNB tartóját letörték a Faluház
tetején, másik 3 db antennát ismét elfordítottak és koaxiális tápkábeleiket
lekötötték. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben
nincs, térjünk át a második napirendi pontra.
II. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Második napirendi pontunk „a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló 5/2008. (V. 6.) számú rendelet” módosítása. 2011. január 1. napjától a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Sztv.) 35. §-ának (2) bekezdése alapján a települési
önkormányzat rendeletében a bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb
feltételeként előírhatja, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a
lakókörnyezete rendben tartására vonatkozó feltételeket teljesítse. A
lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében a kérelmező vagy jogosult
által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel
kívül határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és
rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának
biztosítására irányuló kötelezettség írható elő. Javaslom a képviselő-testületnek,
hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 5/2008. (V. 6.)
számú rendeletünkben a bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételeként
írja elő a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében a kérelmező vagy
jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a
kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartását, az ingatlan állagának és
rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának
biztosítására irányuló kötelezettséget. Javaslom továbbá a temetési segély
megszüntetését, valamint a közgyógyellátásra való jogosultság módosítását. A
közgyógyellátásra való jogosultság feltételeit a képviselő-testület jelenleg úgy
szabályozza, hogy az Sztv.-ben meghatározott eseteken túl, méltányosságból az
a perkátai lakcímmel rendelkező személy is jogosult közgyógyellátásra, akinek a
családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak
200 %-át, a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége pedig eléri vagy
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15 %-át. Az
egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, a havi rendszeres gyógyító ellátás
költsége pedig eléri vagy meghaladja annak 20 %-át. Az egy főre számított havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 300 %át, a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége pedig eléri vagy meghaladja
annak 24 %-át.
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Az Sztv. 2011. szeptember 1. napjától a lakásfenntartási támogatásra való
jogosultság feltételeit is módosítja. A lakásfenntartási támogatást elsősorban
természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő
azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása
a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. A települési
önkormányzat rendeletében határozza meg a helyi lakásfenntartási támogatás
jogosultsági feltételeit, eljárási szabályait és a támogatás összegét. A helyi
lakásfenntartási támogatást a települési önkormányzat a normatív
lakásfenntartási támogatás kiegészítéseként vagy önálló ellátásként nyújtja. Az
önálló ellátásként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatás esetében a
lakásfenntartási támogatásra való jogosultságnak a háztartásban az egy
fogyasztási egységre számított havi jövedelmi határát úgy kell szabályozni, hogy
az önkormányzat rendelete az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250%-ánál alacsonyabb jövedelmet jogosultsági feltételként nem
írhat elő; a támogatás összegét úgy kell szabályozni, hogy annak az egy hónapra
jutó, 100 forintra kerekített összege nem lehet kevesebb 2500 forintnál; az
igénylés menetét úgy kell szabályozni, hogy a kérelem évente legalább két
alkalommal benyújtható legyen. A lakásfenntartási támogatás megállapításánál
figyelembe vett költséget úgy kell szabályozni, hogy az önkormányzat vagy az
egy négyzetméterre jutó helyben elismert havi költség összegét határozza meg a
településen jellemző költségek figyelembevételével, vagy azokat a
lakásfenntartásra fordított kiadásokat határozza meg, amelyeket az elbírálás
során elismert költségként figyelembe kell venni. Költségeken a helyi
lakásfenntartási támogatás esetében lakbért vagy albérleti díjat, a lakáscélú
pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét, a távhő-szolgáltatási díjat, a közös
költséget, a csatorna használati díjat, a szemétszállítás költségeit, valamint a
villanyáram, a víz- és gázfogyasztás, valamint a tüzelőanyag költségeit kell
érteni. Javaslom, hogy a képviselő-testület úgy szabályozza a helyi
lakásfenntartási támogatást, hogy lakásfenntartási támogatásra jogosult legyen
az a személy, akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250%-át, valamint a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
Négyzetméterenként 500 Ft lakásfenntartási költséget ismerjünk el.
A méltányolható lakásnagyság minden komfortfokozatra 2 személyig 45 m2, 3
személy esetén 55 m2 , 4 személy esetén 65 m2. Minden további személy esetén
5-5 m2-el emelkedjen a méltányolható lakásnagyság.
A lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó, 100 forintra kerekített összege a
tényleges lakásnagyság elismert lakásfenntartási költségének 10%-a, de
minimum 2500 Ft. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Rajcsányi László képviselő
Javaslom kihangsúlyozni azt, hogy kérelmező a tulajdonában levő összes
ingatlant tartsa rendbe.
Somogyi Balázs polgármester
A rendelettervezetben ez ki van hangsúlyozva.
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Szilasy László képviselő
A Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatja a rendelet módosítását.
Bógó Ferenc László képviselő
A Pénzügyi Bizottság is támogatja a rendelet módosítását.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom „A szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 5/2008. (V. 6.) számú rendelet” módosítását. Aki
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja:
6/2011. (III. 31.) képviselő-testületi rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „A
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 5/2008. (V. 6.)
számú rendelet” módosítását. A módosító rendelet a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
III. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Harmadik napirendi pontunk „a Képviselő-testület és szervei szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 11/2007. (IV. 4.) számú rendelet” módosítása. Az
SZMSZ-ben módosítani kell a képviselő-testület tagjainak a számát. Javaslom
továbbá, hogy a képviselő-testület választási ciklusonként legalább egy
Falugyűlést tartson. 2011. január 1-jétől módosult az önkormányzatok
ellenőrzéséért felelős szerv elnevezése, ezért ezt is helyesbíteni kell. A jelenleg
hatályos rendelet értelmében név szerinti szavazást kell elrendelni az
Önkormányzat tulajdonával való rendelkezéskor, 1 millió Ft fölött. Ezt az
összeget javaslom 5 millió Ft-ra emelni. A jegyzőkönyv megtekintésére
vonatkozó szabályozás, valamint az önkormányzati rendelet megjelölése is
pontosításra szorul. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Bógó Ferenc László képviselő
A Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra az SZMSZ módosítását.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra „a Képviselő-testület
és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2007. (IV. 4.) számú
rendelet” módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja:
7/2011. (III. 31.) képviselő-testületi rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a
Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 11/2007. (IV. 4.) számú rendelet” módosítását. A módosító
rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
IV. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Negyedik napirendi pontunk Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2010-2014
közötti időszakára szóló gazdasági programjának elfogadása. A 2007-2010-es
önkormányzati ciklusra elfogadott gazdasági program megfelelő alapot ad a
következő, azaz a jelenlegi ciklus gazdasági programjára. Emellett figyelembe
kell vennünk az elmúlt időszak változásait, sőt tekintettel kell lennünk a
gazdasági program ideje alatt történő térségi, országos és nemzetközi
folyamatokra is. Az elmúlt négy évben feladataink központi növelése mellett a
támogatás folyamatos csökkentése volt jellemző. A gazdasági program
bemutatja a 2010-2014-es évek közötti időszak stratégiai lehetőségeit,
összegezve a 2007-2010-es évek közötti gazdasági program kiemelt céljaiból
megvalósult elemek felsorolásával, aszerint, hogy mi teljesült részben vagy
egészben, illetve melyek azok, amelyek továbbra is előttünk álló feladatok.
Dr. Lakos László jegyző
A képviselő-testületnek a megválasztását követően fél éven belül kell elfogadnia
a gazdasági programját a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény alapján.
Bógó Ferenc László képviselő
A Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra a gazdasági programot.
Reménykedünk a leírtak megvalósulásában. Javaslattal élnék a képviselőtestület felé. Javaslom, hogy a harmadik oldalon lévő „élhető, lakható”
kifejezéseket „élhetőbb, lakhatóbb” kifejezésre változtassuk.
Somogyi Balázs polgármester
Támogatom Bógó Ferenc László képviselő úr javaslatát. Aki ezzel egyetért,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
34/2011. (III. 30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Perkáta
Nagyközség Önkormányzatának 2010-2014 közötti időszakára szóló
gazdasági programjának elfogadására irányuló előterjesztés harmadik
oldalán lévő második bekezdésében szereplő „élhető, lakható”
kifejezést „élhetőbb, lakhatóbb” kifejezésre módosítja.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2011. március 30.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom Perkáta Nagyközség
Önkormányzata 2010-2014 közötti időszakára szóló gazdasági programjának
elfogadását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
35/2011. (III. 30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Perkáta
Nagyközség Önkormányzatának 2010-2014 közötti időszakára szóló
gazdasági programjának elfogadására irányuló előterjesztést, valamint
a határozat mellékletét képező gazdasági programot megtárgyalta és
az alábbi határozatot hozza:
1.) Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a
gazdasági programban foglalt célkitűzésekkel és elvekkel egyetért, a
programot elfogadja, annak végrehajtását támogatja, s egyben felkéri
Somogyi Balázs polgármestert, hogy a programban rögzített határidők
és ellenőrzési pontok szerinti tartalom kidolgozását követően a
program megvalósítása érdekében, hatáskörében a szükséges
egyeztetéseket, intézkedéseket és döntéseket, a felelős személyek és
bizottságok bevonása mellett hozza meg, azokról évente számoljon be.
2.) A képviselő-testület felkéri állandó bizottságait, hivatalát,
intézményeit és partnereit, hogy 2011. december 31-ig a 2011. évi
költségvetés és a gazdasági program bázisán felül vizsgálják felül és
dolgozzák ki Perkáta integrált ágazati programjait, koncepcióit.
Ezeknek a programoknak a kidolgozásában együtt kell működni a
partnereinkkel. A programban támaszkodni kell az eddig elért
eredményekre, illetve az eddig kidolgozott dokumentumokra.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2011. október 1.
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V. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Ötödik napirendi pontunk „az intézményi étkezési térítési díjakról szóló 7/2007.
(III. 30.) számú rendelet módosítása. Kérem a képviselő-testület tagjainak a
hozzászólásait.
Bógó Ferenc László képviselő
A Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra „az intézményi étkezési térítési
díjakról szóló 7/2007.(III. 30.) számú rendelet” módosítását.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom Perkáta- Nagykarácsony ÁMK
által működtetett Napközi konyha nyersanyagnormáinak elfogadását. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
36/2011. (III. 30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta az
Önkormányzat által fenntartott intézményeknél alkalmazott élelmiszer
nyersanyagnormákat az alábbiak szerint:
Intézm
ény megnevezése:

2011. január

2011. április

2011. szeptember

Szociális intézmény:
- idősek napközi otthona
reggeli, uzsonna
ebéd

232
279

235
285

237
288

Oktatási intézmény:
- óvodai ellátás
tízórai, ebéd, uzsonna

316

322

325

- iskola napközi otthon
tízórai, ebéd, uzsonna

384

392

395

- iskola menza
ebéd

254

259

262

- felnőtt étkeztetés
ebéd

322

328

332

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2010. február 28.
Somogyi Balázs polgármester
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Javaslom „az intézményi étkezési térítési díjakról szóló 7/2007.(III. 30.) számú
rendelet” módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja:
8/2011. (III. 31.) képviselő-testületi rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta
„az intézményi étkezési térítési díjakról szóló 7/2007.(III. 30.) számú
rendelet” módosítását. A módosító rendelet a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
VI. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Hatodik napirendi pontunk a 7/2011. (III. 9.) BM rendelet alapján két pályázati
kiíráson való indulás. Két pályázatot kíván benyújtani az önkormányzat, az
egyiket az iskola, a másikat a tornaterem felújításához. A pályázatok fedezetét a
pályázati előfinanszírozásra fordított függő kiadásokból visszatérülő, fejlesztési
célú kötvényforrásból biztosítjuk. Az iskola felújítására vonatkozó pályázat
benyújtásának feltétele a Perkáta-Nagykarácsony Közoktatási Társulás megléte.
A tornaterem felújítására vonatkozó pályázat esetében az Önkormányzat akkora
összeget nyer, amennyit az adott évben sportcélokra fordít. Javaslom, hogy a
határozatban szerepeljenek azok az összegek felsorolva, amelyeket az
Önkormányzat a 2011. évben sportcélokra kíván fordítani. Kérem a képviselőtestület tagjainak a hozzászólásait.
Bógó Ferenc László képviselő
A Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra mindkét pályázat benyújtását a
pályázati előfinanszírozásra fordított függő kiadásokból visszatérülő, fejlesztési
célú kötvényforrás előirányzat terhére.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom a 7/2011. (III. 9.) BM
rendeletben meghirdetett „az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás
igénybevételének részletes feltételeiről” című pályázati kiírásra pályázat
benyújtását. Javaslom a 7 485 842 Ft összegű önrészt a pályázati
előfinanszírozásra fordított függő kiadásokból visszatérülő, fejlesztési célú
kötvényforrásból biztosítani. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
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37/2011. (III. 30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 7/2011.
(III. 9.) BM rendeletben meghirdetett „az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított
előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes
feltételeiről” című pályázati kiírásra pályázatot nyújt be, melynek
7 485 842 Ft összegű önrészét, a pályázati előfinanszírozásra fordított
függő kiadásokból visszatérülő, fejlesztési célú kötvényforrásból
biztosítja.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2011. március 31.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom a 7/2011. (III. 9.) BM rendeletben meghirdetett „az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból
származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről” című pályázati
kiírásra pályázat benyújtását. Javaslom, hogy az Önkormányzat vállaljon
kötelezettséget arra, hogy a 2011. évben a „256 Különféle dologi kiadások”
előirányzat terhére 2 813 000 Ft-ot Virtusvetélkedő és Lovasnap
megrendezésére, a „38115 Működési célú pénzeszközátadás non-profit
szerveknek” előirányzatából 2 500 000 Ft-ot a Perkátai Sportegyesület
támogatására, tehát mindösszesen 5 313 000 Ft-ot sportcélú támogatásra fordít.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
38/2011. (III. 30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1.) Perkáta Nagyközség Önkormányzata a 3/2011. (II. 17.) számú
költségvetési rendelet tervezetéhez benyújtott előterjesztésnek
megfelelően kötelezettséget vállal arra, hogy 2011. évben a „256
Különféle dologi kiadások” előirányzat terhére 2 813 000 Ft-ot
Virtusvetélkedő és Lovasnap megrendezésére, a „38115 Működési
célú pénzeszközátadás non-profit szerveknek” előirányzatából
2 500 000 Ft-ot a Perkátai Sportegyesület támogatására, tehát
mindösszesen 5 313 000 Ft-ot sportcélú támogatásra fordít.
2.) Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 7/2011.
(III. 9.) BM rendeletben meghirdetett „az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított
előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes
feltételeiről” című pályázati kiírásra pályázatot nyújt be, melynek
1 294 006 Ft összegű önrészét, a pályázati előfinanszírozásra fordított
függő kiadásokból visszatérülő, fejlesztési célú kötvényforrásból
biztosítja.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
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Határidő: 2011. március 31.
VII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Egyebek napirendi pontban több témáról is kell tárgyalnunk. A Porr Építési Kft.
a 62. számú főút Perkáta elkerülő szakasz 11+672-17+598 km szelvények
közötti területre vonatkozóan közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet nyújtott
be. A József Attila utca kivitelezéssel érintett szakaszát lezárnák az áthaladó
forgalom elől. A Perkáta Major megközelítését ideiglenesen a 62. számú főúton
és a Perkáta 0326. hrsz-ú úton biztosítanák. A József Attila utca kivitelezéssel
érintett szakasza kiváltásra kerül az F05 jelű úttal. A jóváhagyott kiviteli tervek
szerint az érintett útszakasz régi nyomvonala elbontásra kerül. Kérem a
képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom a
közútkezelői hozzájárulás megadását. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
39/2011. (III. 30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a PORR Építési Kft. által a 62. számú főút fejlesztése
M8 (új Duna –híd) Székesfehérvár között, Perkáta elkerülő szakasz
kivitelezési munkáinak elvégzése projekt megvalósítása érdekében az
ideiglenes forgalmi rend megváltoztatásához a közútkezelői
hozzájárulást megadja.
A tervezett ideiglenes forgalmi rend az alábbiak szerint változik:
A József Attila utca kivitelezéssel érintett szakaszát lezárják az
áthaladó forgalom elől. A Perkáta Major megközelítését ideiglenesen
a 62. számú főúton és a Perkáta 0326. hrsz-ú úton biztosítják.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2011. március 31.
Somogyi Balázs polgármester
Következő témánk Perkáta Nagyközség Önkormányzata és Adony Város
Önkormányzata építésügyi hatósági feladatokra vonatkozó társulásának
felmondása. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a társulás
felmondására vonatkozó jegyzői javaslatot a 2011. februári rendes ülésén
tárgyalta és a 27/2011. (II. 16.) számú határozatával támogatta. Adony Város
Önkormányzata javasolja, hogy közös megegyezéssel szüntessük meg a
Társulást. Ennek időpontjára 2011. március 31-i hatályt jelöltünk meg, amelyet
Adony Város Önkormányzata szóban elfogadott és szintén a márciusi rendes
képviselő-testületi ülésükön tárgyalnak. Kérem a képviselő-testület tagjainak a
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hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom az építésügyi hatósági feladatok
ellátására vonatkozó társulási megállapodás felmondását. Aki ezzel egyetért,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
40/2011. (III. 30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1.) Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az
építésügyi hatósági feladatok ellátására vonatkozó társulás
felmondásával egyetért. Támogatja, hogy a Polgármesteri Hivatal
ügyintézője fogja a továbbiakban az építésügyi hatósági
feladatokat ellátni.
2.)
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
elfogadja, hogy a Társulás 2011. március 31-i hatállyal közös
megegyezéssel kerüljön felmondásra.
3.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt vezető
jegyzőt, hogy a változtatással kapcsolatos tapasztalatokról 2011.
év végéig számoljon be.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2011. március 31.
Somogyi Balázs polgármester
A Duna-menti Szent Orbán Borrend kérelmet nyújtott be a képviselőtestülethez. A Borrend 2011. május 28-án, az adonyi Szőlőhegyen tartja a Szent
Orbán kápolna 200 éves bicentenáriumát. Ebből az alkalomból kérik, hogy
Perkáta Nagyközség Önkormányzata támogassa 150 000 Ft-tal a rendezvényt.
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Bógó Ferenc László képviselő
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a kérelmet és 100 000 Ft összegű támogatást
javasol a képviselő-testületnek elfogadásra a civil szervezetek támogatása
előirányzat terhére.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom, hogy támogassuk a Szent Orbán
Borrend Orbán-napi rendezvényét 150 000 Ft-tal. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
41/2011. (III. 30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Dunamenti Szent Orbán Borrend Orbán-napi rendezvényét 150 000 Ft-tal
támogatja a 2011. évi költségvetés civil szervezetek támogatása
előirányzat terhére.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2011. március 31.
Somogyi Balázs polgármester
A Perkátai Római Katolikus Egyházközség 2011. évi közösségi programjához
kér anyagi támogatást 150 000 Ft összegben. Februártól decemberig havonta
rendez az egyházközség közösségi programokat. 2011. július első felében tartja
szokásos egyházközségi gyermek és ifjúsági táborozásukat Dunaföldváron.
2011. augusztus 27-én rendezik hagyományos, nagy sikerű Egyházközségi
Családi Karitász Napot, melyen közösségi programokat, kulturális szórakoztató
időtöltést, játékos-vidám programokat szerveznek a nap folyamán a
templomkertben. 2011. december 24-án Szentestén, a szeretet ünnepének
előestéjén a templomban megrendezésre kerülő hagyományos pásztorjáték után
minden megjelenő gyermeket megajándékoznak szeretet-csomaggal. Kérem a
képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Bógó Ferenc László képviselő
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a kérelmet és 135 000 Ft összegű támogatást
javasol a képviselő-testületnek elfogadásra a civil szervezetek támogatása
előirányzat terhére.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom, hogy támogassuk a Perkátai
Római Katolikus Egyházközség 2011. évi közösségi programjait 150 000 Ft-tal.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
42/2011. (III. 30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Perkátai
Római Katolikus Egyházközség 2011. évi közösségi programjait
150 000 Ft-tal támogatja a 2011. évi költségvetés civil szervezetek
támogatása előirányzat terhére.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2011. március 31.
Somogyi Balázs polgármester
Dr. Nagy Andrásné a Perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre egyesület vezetője
kérelmet terjesztett elő, melyben támogatást kér az Egyesület működési
költségeire. Kérelmükben említik, hogy számos rendezvényen részt vesznek,
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mint például az elszármazottak találkozója, nagyközségi, általános iskolai
rendezvényeken való fellépés. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy 100 000
Ft támogatást szavazzon meg az Egyesületnek, de célzott támogatásként az
Egyesület Rozmaring népdalkörének gárdája részére. A hozzájárulást a
népdalkör ruháira, számlával igazolt működési és utazási költségeire tudjuk
biztosítani. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Bógó Ferenc László képviselő
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a kérelmet, nem utasította el, de kérte, hogy
konkrét célt jelöljön meg az Egyesület, amelyre a hozzájárulást fordítja. Ha az
Egyesület a Rozmaring népdalkörének gárdája ruháira, működési és utazási
költségeire használja fel az összeget, ebben az esetben támogatjuk a javaslatot.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom, hogy támogassuk a Perkátai
Nyugdíjasok Baráti Körét 100 000 Ft-tal azzal a feltétellel, hogy költségeit
számlával igazolja. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
43/2011. (III. 30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Perkátai
Nyugdíjasok Baráti Köre Rozmaring népdalkörének ruháira,
számlával igazolt működési, utazási költségeire 100 000 Ft támogatást
biztosít a 2011. évi költségvetés civil szervezetek támogatása
előirányzat terhére.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2011. március 31.
Somogyi Balázs polgármester
Következő témánk Faragó Anita versenyeztetésének támogatása. Már korábban
is támogattunk egy perkátai lakost a görkorcsolya világversenyen történő
részvételének biztosításához. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy 40 000 Fttal járuljon hozzá Faragó Anita versenyeztetéséhez a civil szervezetek
támogatása előirányzat terhére. Kérem a képviselő-testület tagjainak a
hozzászólásait.
Bógó Ferenc László képviselő
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a témát és javasolja a képviselő-testületnek,
hogy támogassa 40 000 Ft-tal Faragó Anitát.
Somogyi Balázs polgármester
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Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom, hogy támogassuk Faragó Anita
görkorcsolya világversenyen való részvételét 40 000 Ft-tal. Aki ezzel egyetért,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
44/2011. (III. 30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Faragó Anita
2431 Perkáta, Lenin u. 28. szám alatti lakos görkorcsolya
világversenyen történő részvételét 40 000 Ft-tal támogatja a 2011. évi
költségvetés civil szervezetek támogatása előirányzat terhére.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2011. március 31.
Somogyi Balázs polgármester
A Perkáta SE Lovas Szakosztály kéréssel fordult a képviselő-testülethez.
Szeretnének kérni hosszútávra egy belterületi ingatlant lovas pálya kialakítása
céljából. Az előzetes tárgyaláson szó volt arról, hogy több olyan terület van,
amelyet az Önkormányzat biztosítani tud. Felmerült a kastélykertben lévő alsó
pálya használata. A Bajcsy Zs. E. utca és a Rózsa F. utca határán lévő
élelmiszerbolt mögötti terület önkormányzati tulajdonban van, és számukra ez a
rész kedvező lenne. A Hulladékudvar, illetve a patak melletti részhez képest az
élelmiszerbolt mögötti terület a legkevésbé belvizes terület.
Horváth István
Szükségünk van egy pályára, ahol bárki gyakorolni tud. A területet mi
gondoznánk, ha lehet bekerítenénk.
Somogyi Balázs polgármester
A Bógó bolt melletti terület az útról könnyen megközelíthető, információim
szerint nem használja senki. A Jákli-Szombat mögötti 1,1 hektáros terület
mellett halad a 22 KV-os vezeték, ezért azt a területet tartsuk fenn különböző
megújuló energiákra való fejlesztésekre. A Hulladékudvar és a gyalogút közötti
terület az Önkormányzat tulajdonában van, és alkalmas lovas pálya
kialakítására.
Rajcsányi László képviselő
Át kell gondolni, mert bármikor jöhet vevő és megveheti az adott területet. Ezért
a bekerítésre pénzt fordítani nem érdemes. A tavalyi évben tervezve volt a
Tanácsköztársaság utcában lévő járda megépítése. A régi járdát ki kellene tolni
az új villanyvezetékeken kívülre és a Szombat Pál melletti területet lehetne
használni. Ez a Tanácsköztársaság utcában kialakított újszülött parkkal szemben
lévő terület.
Somogyi Balázs polgármester
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Ott van egy ház.
Rajcsányi László képviselő
Egy házhelynyi nagyságú terület van ott, de nem lehet rá építési engedélyt kapni
azért, mert felette megy a 22 KV-os távvezeték.
Horváth István
Kicsi az a terület.
Ujfalusi Pál képviselő
A laposon a vízház mellett van egy bekerített régi gyakorlati kert. Kinek a
tulajdonában van?
Rajcsányi László képviselő
Az Önkormányzat tulajdonában van.
Somogyi Balázs polgármester
Az összes lehetséges területet összegyűjtjük, leírjuk, hogy kinek a tulajdonában
vannak, hány m2 nagyságúak és melyek az előnyeik és a hátrányaik. Egyebek
napirendi pontban kíván még valaki szólni?
Dr. Lakos László jegyző
A Faragó Mihály telke mellett lévő járda területszerzési eljárásával kapcsolatban
sikerült elérni azt, hogy a tulajdonosok eladják az Önkormányzatnak a
szükséges területet. Tóth Ferencné nevén van a járda, először nem járult hozzá
az eladáshoz, majd meggondolta magát. Abban állapodtunk meg, hogy kötünk
egy adásvételi szerződést, amelyben Faragó Mihályék megveszik a házukat, mi
pedig Tóth Ferencnétől megvásároljuk a járdát. Az adásvételi szerződés díja az
Önkormányzatot terheli. Itt viszonylag kedvezőbb áron meg tudjuk szerezni a
területet, de van egy másik helyrajzi szám, ami másnak a tulajdonában van.
Milyen vételáron adja el az Önkormányzat? Erről kértek árajánlatot.
Rajcsányi László képviselő
Az út is meg a járda is önkormányzati területen menne?
Dr. Lakos László jegyző
Igen.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy bruttó 100 Ft/m2 vételárat ajánljunk fel
területszerzésre. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
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45/2011. (III. 30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Tóth
Ferencné tulajdonában lévő Perkáta, Baross G. u. 65. szám alatti
ingatlanból járda és út kialakítása céljából egy 7 m széles sáv
megvásárlására bruttó 100 Ft/m2 vételárat ajánl fel.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2011. március 31.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, a testületi ülést bezárom.
Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester az ülést
19:40 perckor bezárta.
k.m.f
Somogyi Balázs
polgármester

Dr. Lakos László
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Szilasy László
képviselő

Rajcsányi László József
képviselő
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