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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Készült 2011. április 27-én 17:00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme
Jelen vannak: Somogyi Balázs polgármester, Dr. Tóth Ferenc, Rajcsányi
László József, Bógó Ferenc László, Szilasy László, Kovács Ferenc (6 fő)
Dr. Lakos László jegyző
Somogyi Balázs polgármester
Köszöntöm a képviselő-testület tagjait a képviselő-testületi ülésen.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel 6 fő testületi tag jelen van.
Ujfalusi Pál képviselő úr jelezte távolmaradását. Javaslatot teszek a jegyzőkönyv
hitelesítőkre Szilasy László és Rajcsányi László testületi tagok személyére.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot 6
igen szavazattal elfogadta.
Somogyi Balázs polgármester
A képviselő-testületi ülésen az alábbi napirendi pontok megtárgyalását
javaslom:
NAPIREND
1. Beszámoló a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adony Rendőrőrs perkátai
2.
3.
4.
5.
6.
7.

körzeti megbízottak 2010. évben végzett munkájáról
Polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről
Adórendelet módosítása
Közbeszerzési terv megtárgyalása
Értékelés az Önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról
A 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megtárgyalása
Egyebek

A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 6 igen szavazattal
elfogadta.

Somogyi Balázs polgármester
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Köszöntöm az interneten jelen lévő vendégeinket, hiszen ez az első alkalom,
hogy interneten tudjuk közvetíteni a képviselő-testületi ülést.
I. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Első napirendi pontunk a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adony Rendőrőrs
perkátai körzeti megbízottak 2010. évben végzett munkájáról szóló beszámoló
megtárgyalása. Köszöntöm dr. Budavári Árpádot a Dunaújvárosi
Rendőrkapitányság vezetőjét és dr. Mák Attila rendőralezredest, az Adonyi
Rendőrőrs parancsnokát. Átadom a szót dr. Mák Attila rendőralezredesnek.
Dr. Mák Attila az Adonyi Rendőrőrs parancsnoka
Perkáta nagyon fontos szerepet játszik az Adonyi Rendőrőrs életében. Ezt
bizonyítja az Országos Rendőrfőkapitány által elrendelt fokozott ellenőrzés
sorozat, ami az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények
visszaszorítására hivatott. Sikerült megállítani a vagyon elleni bűncselekmények
áradatát, ami az utóbbi időszakot jellemezte. A vagyon elleni bűncselekmények
terén - ami a lakosság szubjektív biztonságérzetét erősen befolyásolja - sikerült
eredményeket elérnünk, hiszen kevesebb vagyon elleni bűncselekmény vált
ismertté.
Somogyi Balázs polgármester
Perkátán az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekményekben történt egy
negatív fordulat. Úgy gondolom, hogy mind a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság,
mind az Adonyi Rendőrőrs erején felül teljesít, hiszen nagy odafigyelést kapunk,
ezt köszönjük. Sajnos volt olyan incidens, ami visszavetette azt a közös munkát,
amelyben nemcsak az Önkormányzat és a rendőrség, hanem a civil szervezetek
részéről a Polgárőrség is részt vett. Kérem a képviselő-testület tagjainak a
hozzászólásait.
Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
Egy kérésem van a rendőrség felé. Mivel a büntetőeljárásokra, illetve a bírósági
eljárásokra nincs ráhatásunk, ezért kérném a rendőri jelenlét növelését. A
beszámolóból kiderült, hogy 2009-hez viszonyítva háromszorosára nőtt a körzeti
megbízottak száma, de a Perkátán szolgálatban eltöltött órák száma ezt a
létszámnövekedést nem tükrözi.
Dr. Budavári Árpád a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője
2011. június 30-án ér véget Magyarország Európai Uniós soros elnökségének
időszaka, emiatt van 1800 fő rendőr jelen pillanatban Budapesten. Ennek a
feladatnak vannak alárendelve, és majd ezután következik az, hogy szétosztják
őket a rendőri szervekhez. A rendőri létszámot illetően nem ígérem, hogy
Perkáta több rendőrt kap. A közelben sok váratlan, a napi munkába eddig be
nem épített esemény történt, mint például a kulcsi löszfal megcsúszása, amely
komoly erőinket kötötte le.
Bógó Ferenc László képviselő
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Napi 6,1 óra rendőri jelenlétet számoltam ki a 2250 órából, amit jó lenne
növelni, a lakosság védelme érdekében 10-12 órás rendőri jelenlét szükséges. A
Perkátai Hírekben találkoztam korábban egy felhívással, amelyben a rendőrség
leírta, hogy mire figyeljenek az idősek. Nagyon szívesen látnánk ismét egy ilyen
felhívást a Perkátai Hírekben.
Szilasy László képviselő
Folytatnám Bógó Ferenc képviselő úr gondolatait. Korábban adtunk körzeti
megbízottaink részére egy számítógépet, ami véleményem szerint nem felel meg
a kor követelményeinek. Reményeink szerint májusban megérkeznek az
interaktív táblák, amelyekhez új számítógépek tartoznak és így lehetőségünk
lesz egy korszerűbb számítógéppel támogatni munkájukat. Ezt azért is tesszük,
hogy a rendőrség helyben tudja segíteni a mi munkánkat is. Kiemelném a
számunkra nagyon fontos prevenciót, amely nemcsak a gyerekekre, hanem a
szülőkre is vonatkozik. Szeretnénk, ha a törvényi változások miatt a rendőrség
tartana egy olyan tájékoztatót, amely a fiatalkorú iskolásokkal és szüleivel is
tudatja, hogy mennyire szigorodtak a törvények és az elkövetett
bűncselekmények, milyen következményekkel járnak. Abban is kérném a
rendőrség segítségét, hogy bűnmegelőzési programot hozzunk létre Perkátán.
Dr. Budavári Árpád a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője
Többek között Adonynak és Dunaújvárosnak is van bűnmegelőzési koncepciója.
Ha Perkátának erre van igénye, akkor természetesen a rendőrség mindenben
segít. Ha a beszámoló bűncselekmények oldalára lapozunk, Perkáta
vonatkozásában a bűncselekmények számának változása nem számottevő. 2009ben az Adonyi Rendőrőrs területén 589, 2010-ben 1763 bűncselekmény vált
ismertté. A két szám közötti különbség leginkább Rácalmáson az iskolában a
gyerekek egymás elleni bűncselekményeiből adódik. Rácalmáson egy volt
gyermekotthon kondi termét kifosztották. A nyomozás során gyerekek kerültek
előtérbe. Kiderült, hogy ezek a gyerekek az iskolában csépelik, gyepálják
egymást nagyon komoly mértékben. Szándékunkban áll immár két éve, hogy az
iskolai bűnözést csökkentsük.
Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm. Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom a Dunaújvárosi
Rendőrkapitányság Adony Rendőrőrs perkátai körzeti megbízottak 2010. évben
végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadását. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
51/2011. (IV. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a
Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adony Rendőrőrs perkátai körzeti
megbízottak 2010. évben végzett munkájáról szóló beszámolót
elfogadta.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2011. április 27.
II. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
2011. március 30-án Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
rendkívüli ülést tartott.
2011. március 31-én turisztikai konferencián vettem részt Nadapon.
2011. április 5-én tartotta ülését az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulási
Tanács.
2011. április 6-án a Dunaújvárosi Vízi Társulat Közgyűlése volt.
2011. április 7-én és 2011. április 15-én tartotta elnökségi ülését a Mezőföldi
Híd Térségfejlesztő Egyesület.
2011. április 8-án a Fejér Megyei Hírlaptól két fő delegáció érkezett Perkátára.
A múlt héten jelent meg egy egyoldalas összeállítás településünkről. Minden
fejér megyei településről készítenek egy bemutatást, és ezeket könyv formájában
fogják összegezni.
2011. április 9-én Mezőfalván vettem részt a szomszédos települések
együttműködésének 200 éves évfordulóján.
2011. április 14-én a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás
Közgyűlését tartotta, amelyen elsősorban a Társulás pályázatairól esett szó.
2011. április 19-én az Adonyi Helyi Védelmi Bizottság ülése volt. Ugyanezen a
napon a képviselő-testület egy rendkívüli ülést tartott, amelyen az
Önkormányzat hitelfelvételéről döntött.
2011. április 20-án az Iváncsa tanuszoda per következő tárgyalási napján
Perkáta volt polgármesterét, Radeczki Györgyöt hallgatták meg. A következő
tárgyalás napja 2011. július 4-e.
2011. április 28-án Perkátán lomtalanítás lesz.
2011. április 30-án kerül megrendezésre a Perkáta Majális, ahova mindenkit
szeretettel várunk.
2011. május 11-én a Perkátai Sportegyesület és a Magyar Technikai- és
Tömegsport Országos Szövetsége összefogásával egy labdarúgótorna kerül
megrendezésre.
2011. május 27-én az Önkormányzat, a Perkáta- Nagykarácsony ÁMK, valamint
a civil szervezetek közösen szervezik a perkátai gyermeknapot. Ugyanezen a
napon Perkátán L. Simon László országgyűlési képviselő tartja fogadónapját.
III. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
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Harmadik napirendi pontunk „a helyi adókról” szóló 20/2007. (XI. 30.) számú
rendelet módosítása. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Bógó Ferenc László képviselő
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a rendeletmódosítást és javasolja elfogadásra a
képviselő-testületnek.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra „a helyi adókról”
szóló 20/2007. (XI. 30.) számú rendelet módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja:
9/2011. (IV. 28.) képviselő-testületi rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a
helyi adókról” szóló 20/2007. (XI. 30.) számú rendelet módosítását. A
módosító rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
IV. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Negyedik napirendi pontunk Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2011. évi
közbeszerzési tervének megtárgyalása. A közbeszerzési tervben két pályázat
szerepel, egyik az Intelligens iskola létrehozása Perkátán című pályázat, a másik
a Vörösmarty Mihály Általános Iskola pedagógiai, módszertani reformot
támogató informatikai infrastruktúrájának fejlesztése című pályázat. Kérem a
képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Bógó Ferenc László képviselő
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a Közbeszerzési Tervet és javasolja elfogadásra
a képviselő-testületnek.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra Perkáta Nagyközség
Önkormányzata 2011. évi Közbeszerzési Tervének elfogadását. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
52/2011. (IV. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi
Közbeszerzési Tervet jóváhagyta. A Közbeszerzési Terv a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2011. április 27.
V. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Ötödik napirendi pontunk értékelés az Önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. Kérem a képviselő-testület tagjainak a
hozzászólásait.
Bógó Ferenc László képviselő
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a beszámolót és javasolja elfogadásra a
képviselő-testületnek.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom, elfogadásra az Önkormányzat
2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló
értékelést. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
53/2011. (IV. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról szóló értékelést jóváhagyta.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2011. április 27.
VI. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Hatodik napirendi pontunk a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
rendelet megtárgyalása. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Bógó Ferenc László képviselő
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a rendeletet és javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a 2010. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja:
10/2011. (IV. 28.) képviselő-testületi rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a
2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet. A rendelet a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
VII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
A laposi gyalogút kiépítése során akadályba ütköztünk, mert jelenleg
magánterületen keresztül megy a Baross G. utca és a patak közötti gyalogút. A
gyalogú megvásárlásával kapcsolatban a testület hozott egy döntést, mely szerint
a 892. hrsz-ú ingatlanból az Önkormányzat 700 m 2-t kíván megvásárolni
gyalogjárda kiépítése céljából. Az Önkormányzat 100 Ft/m2 árat ajánlott fel, de
a tulajdonossal folytatott tárgyalások során 150 Ft/m 2 árban állapodtunk meg. A
földméréssel, a szerződés megkötésével kapcsolatos költségeket az
Önkormányzat vállalja. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy 150 Ft/m 2 árat
fogadjon el. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben
nincs hozzászólás, javaslom, hogy fogadjuk el a 150 Ft/m2 árat, valamint vállalja
az Önkormányzat a földmérés és egyéb költségek biztosítását. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
54/2011. (IV. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Pavlicsek
László tulajdonában lévő 892. hrsz-ú és Tóth Ferencné tulajdonában
lévő 824. hrsz-ú ingatlanokból járda és út kialakítása céljából egy 7 m
széles sávot bruttó 150 Ft/m2 áron megvásárol. Perkáta Nagyközség
Önkormányzata vállalja a földméréssel, valamint az adás-vételi
szerződés megkötésével kapcsolatos egyéb költségeket.
.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2011. április 27.

Somogyi Balázs polgármester
Egyebek napirendben kíván valaki szólni?
Szilasy László képviselő
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Újabb szolgáltatással bővült iskolánk. Megindult az iskolában az iskolatej
program. A perkátai Önkormányzat és a Pusztaszabolcsi Agrár Zrt. között kötött
megállapodás értelmében a perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység valamennyi diákja számára a
Pusztaszabolcsi Agrár Zrt. naponta végzett szállítással a gyermekek számára
ingyenesen biztosíts 2,5 dl. tejet. Az iskolatej szállítása kísérleti jelleggel a
2010/2011-es tanév végéig tart, majd reményeim szerint a kialakult gyakorlat
alapján szeptembertől 2011/2012-es tanév egészére tudjuk biztosítani a perkátai
gyermekek számára naponta egyszer ingyenesen az iskolatejet.
Nagyakarácsonyba is megoldható lenne az iskolatej program, csak a szállítási
mód más, de ehhez egyeztetés szükséges.
Rajcsányi László képviselő
Arra szeretném kérni a Jegyző Urat, hogy nyugtassa meg a perkátai polgárokat a
szőlőhegyi villanyellátás kiépítésére vonatkozóan.
Dr. Lakos László jegyző
Információim szerint jelenleg a kivitelező kijelölése, illetve felkérése folyik.
Amint megvan a kivitelezői szerződés, várhatóan a jövő hónap elején el fogják
kezdeni a villanyellátás kivitelezését. A vezetékjogi engedélyezési eljárás a
végénél tart, a műszaki hatóság a napokban ki fogja adni a vezetékjogi
engedélyt. A munkálatok várható befejezési időpontja 2011. június 30-a.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, a testületi ülést bezárom.
Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester az ülést
18:00 perckor bezárta.
k.m.f
Somogyi Balázs
polgármester

Dr. Lakos László
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Szilasy László
képviselő

Rajcsányi László
képviselő
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