
PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. június 
23-án  (csütörtök)  17:00  órai  kezdettel  megtartott  rendkívüli  képviselő-testületi  üléséről 
készült 

JEGYZŐKÖNYV

Perkáta, 2011. június 23.

Határozatok: 67-75/2011. (VI. 23.)

1



Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A 2011. június 23-án 17:00 órai kezdettel  megtartott rendkívüli képviselő-testületi 
ülésről

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme

Jelen vannak: 
Somogyi  Balázs  polgármester,  Dr.  Tóth  Ferenc  alpolgármester,  Bógó  Ferenc  László, 
Rajcsányi László József, Szilasy László képviselő-testületi tagok

Dr. Lakos László jegyző

Somogyi Balázs polgármester
Köszöntöm a képviselő-testület tagjait és megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel öt fő 
testületi tag jelen van. Kovács Ferenc képviselő-testületi tag jelezte távolmaradását, Ujfalusi Pál 
képviselő-testületi tag jelezte, hogy késni fog. Javaslatot teszek a jegyzőkönyv hitelesítőkre Bógó 
Ferenc László és dr. Tóth Ferenc testületi tagok személyére.

A képviselő-testület  a  jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett  javaslatot  5  igen szavazattal 
elfogadta.

Somogyi Balázs polgármester
A napirendben  egy módosítást  javaslok.  Javaslom,  hogy  hetedik  napirendi  pontként  tárgyaljuk 
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi II. félévi üléstervét, nyolcadik 
napirendi pont az Egyebek. Aki az említett módosítással egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  5  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza: 

67/2011. (VI. 23.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Perkáta Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi II. félévi ülésterve tárgyalásának hetedik 
napirendi pontként történő felvételével. 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2011. június 23.

Somogyi Balázs polgármester
Aki elfogadja a módosított napirendet, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A  képviselő-testület  5  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza: 

68/2011. (VI. 23.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadta  a  módosított 
napirendet az alábbiak szerint:

1. Polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről
2. A Szociális Központ felújításának előfinanszírozásához szükséges hitel felvételével 

kapcsolatos döntés meghozatala
3. ÁMK Alapító Okiratának módosítása
4. Perkátáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása
5. A Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója
6. A Településszerkezeti Terv II. módosítási javaslatának megtárgyalása
7. Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2011.  évi  II.  félévi 

üléstervének megtárgyalása
8. Egyebek

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2011. június 23.

I. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
2011. május 31-én a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Perkáta, Nagykarácsony és Aba 
települések közötti társulásról hozott határozatot.
 2011.  június  2-án  a  Perkáta-Nagykarácsony  Közoktatási  Intézményi  Társulás  Társulási 
Megállapodásának és az Alapító Okiratának a módosítása történt meg.
2011. június 7-12. között francia testvértelepülésünk Saint-Maximin város meghívására négy fős 
perkátai delegáció érkezett Franciaországba, testvértelepülésünk új múzeumának avatására, illetve a 
múzeum bejáratát képező impozáns kiállító terem átadására. A delegáció tagjai voltak Ébl István és 
Ébl  Istvánné  a  kapcsolat  magyar  alapítói,  Somogyi  Balázs  polgármester,  Somogyiné  Potsubay 
Zsófia (saját költségén). Francia településünk kérte, hogy a szokásos évenkénti csoportlátogatást 
egy évvel toljuk el szoros programjaik miatt, így jövőre megy perkátai csoport Saint-Maximin-ba, 
majd 2013-ban érkezik onnan csoport.
2011.  június  8-án 14 órától  megtekintettük  a  teljesen  felépült  gyermekmegőrzőt  és  kisdedóvót, 
amely a 14 éves korig látja el a gyermekek iskola előtt és utáni, illetve szünidős megőrzését.
A  június  8-i  rendezvényen,  amely  délután  fél  5-kor  kezdődött,  a  Kő  Múzeumhoz  kapcsolódó 
Galéria  megnyitásakor  az  a  megtiszteltetés  érte  Perkátát,  hogy a  megnyitón  köszöntő  beszédet 
mondhattam  Perkáta  nevében.  Ez  azért  is  óriási  gesztus  francia  barátaink  részéről,  mivel  a 
megnyitón  részt  vett  és  beszédet  mondott  Franciaország  Köztársasági  elnökének  megbízottja, 
Michel Louis BONTE prefektus úr, Beatrice LEJEUNE, Pikárdia Régió Tanácsának alelnöke, Yves 
ROME, Oise  Megye  Tanácsának elnöke,  Serge MACUDZINSKI,  Saint-Maximin  polgármester, 
kistérségi  elnök, Perkáta díszpolgára és Marcel SAINT-POL, a múzeum igazgatója.  A beszédet 
franciául,  testvértelepülésünk  polgármesterének  Magyarországon  élő  fia,  Pierre  Macudzinski 
jóvoltából  mondhattam  el.  Gratulálunk  ezúton  is  Saint-Maximin  városának  és  polgárainak  a 
kiemelkedő eredményhez.
2011. június 8-án este 7 órakor részt vett  a perkátai  delegáció a helyi  Kézilabda Egyesület  évi 
záróülésén,  amelyen  a  megyei  bajnokságot  nyert  junior  csapatot  köszöntötték.  Kiemelték 
Magyarország és Dunaújváros kiemelkedő kézilabda eredményeit. 
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Ujfalusi Pál képviselő-testületi tag 17:15 perckor megérkezett az ülésre.

Somogyi Balázs polgármester
2011. június 8-án este 8 órakor Saint-Maximin testvértelepülésekkel foglalkozó bizottsága fogadta 
delegációnkat, amelyen átadtuk a perkátai delegáció ajándékait. A kulturális avató után illendő volt 
kulturális ajándékkal érkezni, ezért magyar festők (Munkácsy Mihály, Rippl-Rónai József és Csók 
István) albumaival, illetve Liszt Ferenc születésének bicentenáriumára kiadott és a 200 évfordulón 
Európa  számos  hangversenytermében  előadandó  Liszt-partitúrával  ajándékoztuk  meg  Saint-
Maximin-t. A tárgyalás a következő másfél év programjairól szólt. A tárgyaláson szó esett arról,  
hogy  2011.  július  6-12.  között  gyermekcsoport  érkezik  Perkátára  és  Szabadegyházára.  2011. 
augusztus  12-14.  között  a  perkátai  Virtusvetélkedő  Országos  Döntőre  érkezik  hozzánk  Saint-
Maximin  hivatalos  delegációja.  2011.  november  10-15.  között  Saint-Maximin  meghívására 
Franciaországba érkezik Perkáta és az Adonyi  Kistérség delegációja,  amelyen egy Perkátáról és 
Magyarországról szóló kiállítással emlékezünk meg Saint-Maximin és Perkáta 20 éves hivatalos 
kapcsolatáról,  egyben  aláírásra  kerül  a  testvérvárosi  szerződés  újabb  10  éves  dokumentuma. 
Várhatóan decemberben több település, köztük Perkáta és Szabadegyháza is részt vesz az általános 
iskolai  gyermekek  tanulmányi-ökológiai  versenyén,  amelyen  magyar,  francia,  portugál  és  mali 
gyermekek indulnak. 2012. áprilisában érkezik Saint-Maximin-ba perkátai csoport. 2012. júliusára 
meghívást  kapott  Saint-Maximin  delegációja  a  perkátai  Szőlőhegyi  Kereszt  évfordulójának 
ünnepségére. 2013. áprilisában érkezik Perkátára Saint-Maximin csoportja. Mind Saint-Maximin, 
mind Perkáta delegációja egyetértett  abban, hogy a testvérváros kapcsolatot a két önkormányzat 
tartja  (a  kistérségek  kapcsolatával  egyetemben)  és  mindkét  fél  hivatalos  szervezetet 
(bizottság/egyesület) segítségével teszi ezt. A két fél abban is egyetértett, hogy szükséges mindkét 
településen szélesebb kört bevonni a kapcsolatba, ezzel is nyitva Saint-Maximin és Perkáta polgárai 
felé. 
2011.  június  10-én a  Pierre  Sud Oise  kistérség  turisztikai  referense  kísért  minket  Oise  megyei 
turisztikai  látványosságokhoz,  amely  erősítette  az  Oise  és  Fejér  Megyék  közti  turisztikai 
együttműködést.
2011. június 11-én 10 órakor részt vettünk Saint-Maximin elmúlt évi sportteljesítményeit elismerő 
rendezvényen, ahol közel 50 gyermek és felnőtt sportoló kapott kitüntetést.  Ekkor köszöntötte a 
perkátai  delegáció  Saint-Maximin  képviselő-testületét.  11  órakor  részt  vettünk  a  helyi 
sportegyesületek közös rendezvényén, ahol gyermekek próbálhattak ki különféle sportágakat.  19 
órakor pedig meghívást kaptunk a Civil Szerveződések Vacsorájára.
2011.  június  16-án  a  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Népegészségügyi  Szakigazgatási 
Szervének Sugárvédelmi Alosztályánál megkértük a fogorvosi rendelőnk engedélymódosítását.
2011.  június  18-án  a  Hunyadi  Mátyás  Általános  Iskolában  ballagás  volt,  gratulálunk  a  végzős 
diákoknak, a felkészítő pedagógusoknak, illetve az ÁMK munkatársainak.
2011. június 20-án megkezdődött a KDOP-2009- 5.2.2 – szociális intézmény felújítása pályázathoz 
kapcsolódó kivitelezési  munkák átadás-átvételi eljárása, várhatóan jövő hét végére befejeződik a 
felújítás, reméljük 2011. július végére visszaköltözhetnek a dolgozók és gondozottak.
2011.  június  22-én  Bölcskén  a  Virtusvetélkedő  elődöntőjén  a  rendező  jogán  országos  döntős 
résztvevő  perkátai  csapat  a  2  csapatos  vetélkedő  döntetlent  ért  a  bölcskei  csapattal  szemben, 
gratulálunk nekik. 
2011. június 24-én az ÁMK tanévzáró értekezletet tart.
2011.  június  25-én  a  Megyei  és  kistérségi  Díjugrató  Verseny  és  Labdarúgás  Ünnepe  kerül 
megrendezésre. 
2011. július 4-én a tanuszoda perrel kapcsolatos bírósági tárgyalás lesz.
2011. július 6-12. között testvértelepülési látogatás várható Saint-Maximin-ból.
2011. július 7-11. között testvértelepülési látogatók érkeznek Kisbácsról.
2011. július 9-én a Szőlőhegyi Kereszt évfordulós ünnepe lesz.
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2011.  július  12-14.  között  a  Kárpát-medencei  Magyarlakta  Településeinek  Virtusvetélkedője 
Országos Döntője lesz Perkátán.
Kérdezem  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  az  elhangzottakkal  kapcsolatban  van-e  kérdésük, 
hozzászólásuk?

Dr. Lakos László jegyző
Tájékoztatom  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  a  Fogászati  Rendelő  röntgen  munkahely 
tevékenységi engedélyének módosítása a mai napon megérkezett.

Bógó Ferenc László képviselő
A  tanuszoda  perrel  kapcsolatban  ki  képviseli  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzatát,  illetve 
Radeczki György volt polgármester hogyan nyilatkozott?

Somogyi Balázs polgármester
A tanuszoda használatával kapcsolatban 2005. október 26-án volt egy együttes képviselő-testületi 
ülés,  ahol  nyolc  Kistérségi  képviselő-testület  ült  össze.  Akkor  azt  a  döntést  hozta  Perkáta 
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, hogy felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására. A képviselő-testület 2008 nyaráig nem kapott szerződéstervezetet. A képviselő-testület 
2011. februárjában hozott egy határozatot, melyben hozzájárult a tanuszoda működtetéséhez és 3,6 
millió Ft-ot utalt át Iváncsa Község Önkormányzatának abban a reményben, hogy az első félévben 
rendeződni  fog  a  tanuszoda  jövője  és  Iváncsa  visszavonja  a  keresetét.  Ez  nem  történt  meg. 
Januárban  lett  volna  egy tárgyalási  nap,  de  el  lett  halasztva,  majd  április  20-án  meghallgatták 
Radeczki György volt polgármestert. A tárgyaláson nyilatkozott arról, hogy miről szólt a képviselő-
testület határozata, illetve arról, hogy nem érkezett szerződéstervezet a képviselő-testülethez 2005 
folyamán és nem is írt alá szerződést. Önkormányzatunkat a Mód és Társa Ügyvédi Iroda képviseli, 
de minden tárgyaláson én és dr. Lakos László jegyző is jelen van. 

II. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Második napirendi pontunk a Szociális Központ felújításának előfinanszírozásához szükséges hitel 
felvételével  kapcsolatos döntés meghozatala.  A fejlesztés teljes bruttó költsége 91 990 741 Ft, a 
perkátai telephelyre vonatkozó összeg 47 374 700 Ft. A kivitelezés összegeként kifizetésre került 
19 370 284  Ft.   A  jövőben  esedékessé  váló  tételek  (projektmenedzsment,  tervezés,  kivitelezés, 
műszaki  ellenőr,  eszközök  (bútor),  infrastruktúrális  fejlesztés,  szelektív  hulladékgyűjtés, 
könyvvizsgáló díja) forrásigénye 28 004 416 Ft. Jelenleg az Önkormányzatnak 65 000 000 Ft-ja áll 
pályázatokban,  így  nincs  lehetőségünk  arra,  hogy  kifizessük  a  fennmaradó  összeget.  A  forrás 
biztosítására  támogatás  megelőlegező  hitelt  szeretnénk  felvenni,  melyhez  több  pénzintézettől  is 
kérnénk árajánlatot. Mivel Kistérségi pályázatról van szó, így Perkátán keresztül a Kistérség kapna 
hitelt, ehhez arra van szükség, hogy a két önkormányzat vállaljon kezességet. Kérem a képviselő-
testület tagjainak a hozzászólásait.

Bógó Ferenc László képviselő
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a hitelfelvételt és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Dr. Lakos László jegyző
A hitel pontos összege 27 160 147 Ft. Jelenleg a képviselő-testület arról tud határozni, hogy elvi 
hozzájárulást  ad  a  hitel  felvételéhez  azzal,  hogy  felhatalmazza  a  polgármestert  a  hitelfelvétel 
előkészítésével kapcsolatos intézkedések megtételére.
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Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom a képviselő-testületnek, hogy a Szociális Központ 
felújításának  előfinanszírozásához  szükséges  hitelfelvétel  előkészítésével  bízza  meg  a 
polgármestert. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A  képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza: 

69/2011. (VI. 23.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a KDOP-5.2.2/A-
09-2009-0009  számú  pályázat  perkátai  telephelye  (2431  Perkáta,  Bocskai  u.  2.) 
felújításának  előfinanszírozásához  szükséges  hitel  felvételére  vonatkozó  előzetes 
tárgyalások  lefolytatásához.  A  képviselő-testület  felhatalmazza  Somogyi  Balázs 
polgármestert a hitel felvételével kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2011. június 23.

III. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Harmadik napirendi pontunk a Perkáta-Nagykarácsony-Aba Általános Művelődési Központ Alapító 
Okiratának módosítása.

Dr. Lakos László jegyző
A Magyar  Államkincstár  hiánypótlási  felhívást  küldött  Perkáta Nagyközség Önkormányzatához, 
ezért van szükség az Alapító Okirat módosítására. Két módosításra hívták fel a figyelmünket. Az 
egyik az, hogy időközben megváltozott egy szakfeladat száma, ezért egy számjegy módosítására 
van szükség. A másik módosítás arra vonatkozik, hogy az Alapító Okirat 7.3. pontjában a „Perkáta-
Nagykarácsony” szöveg után kimaradt az Aba településnév. Ezen kívül még egy észrevételük volt, 
mely szerint az Alapító Okirat 7.3. pontja ellentmond a megállapodás 4. pont utolsó bekezdésének. 
Áttekintettük az ügyvédnővel és a tartalmi ellentmondással nem értünk egyet, mivel taralmilag nem 
változott a megállapodás ezen pontja az előzőleg már bejegyzésre került tartalomhoz képest.  

Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.

Bógó Ferenc László képviselő
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a módosítást és javasolja a képviselő-testületnek jóváhagyásra.

Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a Perkáta-Nagykarácsony-Aba Általános 
Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze.
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A  képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza: 

70/2011. (VI. 23.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadta  a  Perkáta-
Nagykarácsony-Aba Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítását az 
alábbiak szerint:

1.)
7.3. Perkáta  –  Nagykarácsony  -  Aba  ÁMK József  Attila  Nagyközségi  Könyvtár  és 
Művelődési Ház
2431 Perkáta, Dózsa Gy. u. 15. sz. 

2.)
12.1. Szakfeladati rend szerinti tevékenységei:

Megnevezés Szakfeladat száma
12.1.30. Nem  lakóingatlan  bérbeadása, 

üzemeltetése
682002-2

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2011. június 23.

IV. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Negyedik napirendi pontunk a Perkátáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása. Az Alapító 
Okiratban nincs megjelölve határidő a kuratórium tagjainak a megbízatására. Úgy módosítanánk az 
Alapító  Okiratot,  hogy  az  önkormányzati  választásokat  követő  év  október  1-jétől  a  következő 
önkormányzati választásokat követő év szeptember 30-ig terjedjen a kuratóriumi tisztségviselők és 
tagok,  illetve  az  ellenőrző  szervezeti  tagok  megbízatása.  A  Perkátáért  Közalapítvány 
kuratóriumának  elnökével  folytatott  megbeszélés  során  jelezte,  hogy  a  kuratórium  szeretné 
visszaadni  mandátumát.  Szeptember  30-ig  a  képviselő-testület  dönteni  fog  arról,  hogy  a 
Közalapítvány kuratóriumát  hogyan  szeretné  megújítani.  Kérem a képviselő-testület  tagjainak a 
hozzászólásait. Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom a Perkátáért Közalapítvány Alapító 
Okiratának módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza: 

71/2011. (VI. 23.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Perkátáért  Közalapítvány 
Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

6. A Közalapítvány működése

A kuratórium elnökének, titkárának, tagjainak a megbízatása határozott időre szól. A 
megbízatás  időtartama  az  önkormányzati  választásokat  követő  év  október  1-jétől  a 
következő önkormányzati választásokat követő év szeptember 30-ig terjed.
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Az  Ellenőrző  szervezet  tagjait  az  alapító  jelöli  ki.  A  kijelölt  tagok  megbízatása 
határozott időre szól. A megbízatás időtartama az önkormányzati választásokat követő 
év október 1-jétől a következő önkormányzati választásokat követő év szeptember 30-ig 
terjed.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2011. június 23.

V. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Ötödik napirendi pontunk a Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója. 

Szilasy László képviselő
A  Bizottság  az  elmúlt  fél  évben  többnyire  minden  hónapban  ülésezett  a  kérelmezők  számát 
figyelembe véve. A Bizottság döntéseit határozattal hozza. A 2011-es évre az előirányzat összege 
7 000 000 Ft.  Ebből  a rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás  összege 2 000 000 Ft,  az átmeneti 
segély összege 5 000 000 Ft. Döntéseinket „a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról” szóló 
5/2008. (V. 06.) számú rendeletben foglaltaknak megfelelően, továbbá a kérelmezők élethelyzete 
alapján hozzuk. 2011 május 31-ig a Bizottság 3 494 797 Ft-ot használt fel. 

Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a 
Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolóját. 

A  képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza: 

72/2011. (VI. 23.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadta  a  Szociális  és 
Egészségügyi Bizottság beszámolóját. 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2011. június 23.

VI. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Hatodik napirendi pontunk a Településszerkezeti Terv II. módosítási javaslatának megtárgyalása. A 
képviselő-testület két variációra vonatkozóan kapott anyagot.  

Dr. Lakos László jegyző
Tájékoztatom  a  képviselő-testületet,  hogy  azért  kerül  sor  két  ütemben  a  szerkezeti  terv 
módosítására,  mert  a  pedagógusföldekkel  kapcsolatos  részletes  szabályozási  tervek  elkészítése 
sürgősnek tűnt  és azt  előre vettük annak idején.  A szabályozási  tervek elkészítése a végkifejlet 
stádiumában  van.  2011.  július  5-ére  hívtuk  össze  az  egyeztető  tárgyalást  és  amennyiben  a 
tárgyaláson  a  megjelenő  szakhatóságok  nem  emelnek  kifogást,  akkor  egy  hónapon  belül  a 
képviselő-testület  dönteni  tud  a  pedagógusföldek  szabályozási  tervének  elfogadásáról.  A másik 
tartalékgazdasági területünk, amely a pedagógusföldekkel szemben van, részben lett szabályozva az 
eredeti  szerkezeti  tervben.  Mivel egyéb okból is szükséges volt  a szerkezeti  terv módosítása az 
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építési  tilalom  megszüntetése,  a  csúszásveszélyes  területek  kiemelése  tekintetében,  ezért 
célszerűnek látszott  ebben az ütemben ennek a gazdasági területnek a részletes szabályozása.  A 
tervező két variációt küldött és a képviselő-testületnek kell döntenie arról, hogy melyiket szeretné 
tervszerűen  kidolgoztatni.  A  különbség  abban  látható,  hogy  a  „B”  variáció  nyugati  oldalánál 
zsákutcamentesen  oldja  meg  az  ingatlanok  megközelíthetőségét.  A  „B”  variáció  elfogadását 
célszerűbbnek látom.

Rajcsányi László képviselő
Egyetértek a „B” variáció kiválasztásával.

Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben  nincs  több  hozzászólás,  javaslom  elfogadásra  a  Településszerkezeti  Terv  II. 
módosításához a „B” variációt. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza: 

73/2011. (VI. 23.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Településrendezési terv II. 
számú módosításához kapcsolódó 0297/3 hrsz-ú, 0297/5 hrsz-ú, 0297/6 hrsz-ú, 0297/7 
hrsz-ú, 0297/8 hrsz-ú, 0297/9 hrsz-ú, 0297/10 hrsz-ú, 0297/11 hrsz-ú tartalékgazdasági 
területek részletes szabályozási tervének elkészítéséhez a „B” tervjavaslatot választja ki.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2011. június 23.

 VII. NAPIRENDI PONT 

Somogyi Balázs polgármester
Hetedik napirendi pontunk Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi II. 
félévi  üléstervének  a megtárgyalása.  A 2011.  szeptember  14-i  képviselő-testületi  ülés  napirendi 
pontja között szerepel a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2011. évi I. félévi beszámolója. Ez a 
napirendi  pont  kimarad,  mert  a  mai  képviselő-testületi  ülésen teljesítette  ezt  a  kötelezettségét  a 
Bizottság. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. 

Bógó Ferenc László képviselő
A képviselő-testül által adományozható kitüntetést milyen határidőig kell javasolni?

Somogyi Balázs polgármester
A beérkezett javaslatokat a polgármester minden évben a szeptemberi képviselő-testületi ülésen a 
képviselő-testület elé terjeszti és a testület az októberi ülésén hoz döntést. A kitüntetés október 23-
án kerül átadásra. Javasolni fogom, hogy a következő évtől ne ekkor történjen meg a kitüntetés 
adományozása. Az év folyamán egy korábbi időpontra tennénk a döntés meghozatalát és a település 
számára fontos rendezvényen történne meg az átadás. A képviselő-testületnek évente legalább hét 
ülést kell tartania, melyből egy közmeghallgatással egybekötött. A közmeghallgatás időpontja 2011. 
november 16-a lehetne.

Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
Javaslom, hogy a közmeghallgatás időpontja 2011. november 23-án legyen. 
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Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom a módosított II. félévi ülésterv elfogadását. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

A  képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza: 

74/2011. (VI. 23.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Perkáta Nagyközség 
Önkormányzata  Képviselő-testülete  2011.  évi  II.  félévi  módosított  üléstervét  az 
alábbiak szerint:

2011. szeptember 14. (szerda) 

1. Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  2011.  évi  költségvetésének  I.  félévi 
beszámolója

2. Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítása
3. A Pénzügyi Bizottság 2011. évi I. félévi beszámolója
4. Tájékoztató  a  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  területi  ellátásban  résztvevő 

orvosok és egészségügyi dolgozók munkájáról
5. Tájékoztató a 2011. évi Perkáta Nagyközség Önkormányzata és intézményei által 

beadott és a folyamatban lévő pályázatokról
6. Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  csatlakozása  a  Bursa  Hungarica  2012.  évi 

pályázatához

2011. november 23. (szerda)

1. Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  2011.  évi  költségvetésének  I-III.  negyedévi 
beszámolója

2. Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítása
3. Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  2012.  évi  költségvetésének  koncepciójának 

megtárgyalása

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2011. június 23.

VIII. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Nyolcadik napirendi pontunk az Egyebek. 

Szilasy László képviselő
Kapott egy beadványt  a Szociális és Egészségügyi Bizottság, melyben a háziorvosok a Perkátán 
végzett  vérvételek  támogatásához  kérnek  segítséget.  Egyhangúlag  úgy  döntöttünk,  hogy  a 
beadványban  közölt  alternatívák  közül  a  részbeni  támogatást  tudjuk  javasolni  a  képviselő-
testületnek. A támogatás összegére a Bizottság nem tett javaslatot. 

Somogyi Balázs polgármester
Szóbeli megbeszélésünk alapján az Önkormányzat is és a háziorvosok is azt a megoldást javasolják, 
hogy  közösen  vállaljuk  a  költségeket.  Javaslom  a  képviselő-testületnek,  hogy  150 000  Ft-ot 
csoportosítson át az 56214 Reklám és propaganda kiadások/Szűrővizsgálatok előirányzat 400 000 
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Ft összegű keretéből a háziorvosi praxisok támogatására.  Kérem a képviselő-testület  tagjainak a 
hozzászólásait. 

Bógó Ferenc László képviselő
A diákok ortopédiai vizsgálata az idei évben meg fog történni? 

Somogyi Balázs polgármester
Szükséges, de nem fizetős szolgáltatás. 

Bógó Ferenc László képviselő
A  faluban  nagy  visszhangja  van  annak,  hogy  fizetni  kell  bizonyos  szolgáltatásokért.  Sokan 
mondják, hogy inkább lemondanak a szolgáltatások igénybevételéről. Javaslom, hogy 300 000 Ft 
összegben nyújtsunk támogatást. 

Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben  nincs  több  hozzászólás,  javaslom,  hogy  300 000  Ft-tal  támogassuk  a  háziorvosi 
praxisok munkáját. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza: 

75/2011. (VI. 23.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 56214 
Reklám  és  propaganda  kiadások/Szűrővizsgálatok  előirányzat  400 000  Ft  összegű 
keretéből 300 000 Ft-ot csoportosít át a háziorvosi praxisok támogatására. 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2011. június 23.

Somogyi Balázs polgármester
Az elmúlt  időszakban számos  olyan  feljelentés  érkezett  az  Önkormányzattal  szemben,  melyben 
olyan  személyeket  jelöltek  meg  feljelentőként,  akik  valójában  nem  is  tettek  feljelentést  az 
Önkormányzat ellen. Jelenleg folyik egy eljárás az Önkormányzat ellen, melyet egy perkátai polgár 
indított.  Az eljárás  során  a  Magyar  Államkincstár  felszólította  a  feljelentőt,  hogy az  általa  tett 
feljelentést írja alá, de ezt ő nem tette meg. A feljelentésekkel összefüggésben visszaéltek már Bógó 
Ferenc László képviselő és Somogyi Balázs polgármester nevével is. Egyebek napirendi pontban 
kíván valaki szólni?

Szilasy László képviselő
A holnapi napon tanévzáró értekezlet keretében zárja le a 2010/2011-es tanévet az ÁMK, amelyet 
követően a nevelőtestület évbúcsúztató összejövetelt tart. Szeretettel várunk minden önkormányzati 
képviselőt.

Bógó Ferenc László képviselő
Az internet nyilvánossága nagyon jó lehetőség. Sokan panaszkodtak, mert nem volt meghirdetve a 
honlapon a kutyaoltás időpontja. Egy hónappal ezelőtti  képviselő-testületi  ülésen jeleztem, hogy 
balesetveszélyesek a vezetékekre rálógó faágak. Már akkor folyt  a munka, de még mindig nem 
végezték el a munkát sok helyen. 

Dr. Lakos László jegyző
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Jelenleg  az  eon  a  nagyfeszültségű  vezetékek  védőtávolságának  tisztítását  végzi,  nem  tudom 
pontosan melyik szakaszokon folyik a munka.  Kérem a problémás helyeknek a megjelölését, mert 
az Önkormányzatnak kell külön megrendelnie a gallyazást, mert ez az ő kötelezettsége. 
Szilasy László képviselő
Az ÁMK gazdasági igazgató helyettese már két hete megtette a bejelentést.

Somogyi Balázs polgármester
A  kutyaoltás  megszervezése  nem  az  Önkormányzat,  hanem  az  állatorvos  feladata.  Az 
Önkormányzat abban nyújt segítséget, hogy embert biztosít az adminisztrációra, plakátol és helyet 
biztosít. Amennyiben nincs több hozzászólás, a képviselő-testületi ülést bezárom.

Több  kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el,  Somogyi  Balázs  polgármester  az  ülést  18:30 
perckor bezárta.

Somogyi Balázs Dr. Lakos László
   polgármester        jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Bógó Ferenc László Dr. Tóth Ferenc
                   képviselő                   képviselő
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