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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A 2011. augusztus 15-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi 
ülésről

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme

Jelen vannak: 
Somogyi Balázs polgármester, dr. Tóth Ferenc, Bógó Ferenc László, Rajcsányi László József, 
Kovács Ferenc, Ujfalusi Pál, Szilasy László képviselő-testületi tagok

Dr. Lakos László jegyző helyettesítésével megbízott köztisztviselő László Klaudia

Somogyi Balázs polgármester
Köszöntöm a képviselő-testület tagjait és megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel hét fő 
testületi  tag jelen van. Javaslatot  teszek a jegyzőkönyv  hitelesítőkre Rajcsányi  László József és 
Ujfalusi Pál testületi tagok személyére.

A képviselő-testület  a  jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett  javaslatot  7  igen szavazattal 
elfogadta.

Somogyi Balázs polgármester
A napirendben két módosítást  javaslok.  Javaslom, hogy az Egyebek napirendi  pontban szereplő 
telekértékesítést a harmadik napirendi pontban tárgyaljuk, a negyedik napirendi pontban szereplő 
hitelfelvétel  megtárgyalását  vegyük le a napirendről,  mert  nem áll  rendelkezésre írásos anyag a 
döntéshez. Aki az említett módosításokkal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

82/2011. (VIII. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért az Egyebek napirendi 
pontban  szereplő  telekértékesítés  harmadik  napirendi  pontként  történő  tárgyalásával, 
valamint a negyedik napirendi pontban szereplő hitelfelvétel megtárgyalása napirendi 
pont elnapolásával.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2011. augusztus 15.

Somogyi Balázs polgármester
Aki a módosított napirendet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

83/2011. (VIII. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadta  a  módosított 
napirendet az alábbiak szerint:

NAPIREND
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1. Perkáta-Nagykarácsony-Aba  Közoktatási  Intézményi  Társulás  dokumentumainak 
módosítása

2. Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  településrendezési  terve  I.  számú  módosításának 
elfogadása

3. Telekértékesítéssel kapcsolatos döntéshozatal
4. A  0320/50  hrsz-ú  nádas  művelési  ágú  külterületi  ingatlan  értékesítésével  kapcsolatos 

döntéshozatal
5. Balázs  Ernő  lakhatási  körülményeivel  kapcsolatos  ombudsmani  kezdeményezés 

megtárgyalása
6. Egyebek

I. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Első  napirendi  pontunk  a  Perkáta  –  Nagykarácsony  –  Aba  Közoktatási  Intézményi  Társulás 
dokumentumainak módosítása. Perkáta – Nagykarácsony – Aba Közoktatási Inétzményi Társulás 
ügyében  elkészült  a  2011.  május  30.  napján  tartott  együttes  ülésen  meghozott  határozatok 
módosítására  vonatkozó  határozati  javaslatok.  Az  anyag  kiküldésre  került  a  képviselő-testület 
tagjainak.  Kérem  a  képviselő-testület  tagjainak  a  hozzászólásait.  Amennyiben  nincs,  javaslom 
elfogadásra  az  56/2011.  (V.  30.)  számú  képviselő-testületi  határozat  módosítására  vonatkozó 
előterjesztés elfogadását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

84/2011. (VIII. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a 56/2011. 
(V. 30.) számú határozata módosítására vonatkozó előterjesztést, melynek alapján 
az alábbi döntést hozza:

I. A Képviselőtestület 56/2011. (V. 30.) számú határozatát akként módosítja, hogy Aba 
Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete Perkáta-Nagykarácsony Közoktatási 
Intézményi Társuláshoz csatlakozásához 2011. augusztus 31-i hatállyal járul hozzá. 

II. A Képviselőtestület a 56/2011. (V.30.) számú határozatát akként módosítja, hogy a 
határozat bevezetőjében, I/1. és I/12. pontjában a 2011. augusztus 1.-i hatály 2011. 
augusztus 31-napjára, ugyanezen pontban a munkáltatói jogutódlás időpontja 2011. 
augusztus 1.-napjáról 2011. augusztus 31-napjára módosul. 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2011. augusztus 15.

Somogyi Balázs polgármester
Javaslom elfogadásra a Perkáta – Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Alapító Okirata 
módosításáról rendelkező 57/2011. (V. 30.) számú határozat módosítására vonatkozó előterjesztést. 
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:

85/2011. (VIII. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselőtestülete  megtárgyalta  a  „Perkáta  – 
Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Alapító Okirata módosításáról rendelkező 
57/2011.  (V.30.)  számú  határozata  módosítására”  vonatkozó  előterjesztést,  melynek 
alapján az alábbi döntéseket hozza:

I.

1. Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselőtestülete  Perkáta-Nagykarácsony 
Általános  Művelődési  Központ  Alapító  Okirata  módosítására  vonatkozó  57/2011. 
(V.30.) számú határozata I. pontjának bevezetőjét módosítja, akként, hogy az Alapító 
Okirat módosítás hatálya 2011. augusztus 31-napja. 

Az Alapító Okirat:

• bevezetője második bekezdésében,
• 3.2. pontjában,
• 15. pontja utolsó bekezdésében

2011. augusztus 1-napja ezáltal szintén 2011. augusztus 31-napjára módosul.

2. Az  57/2011.  (V.  30.)  számú  Képviselőtestületi  határozat  12.  pontjában  a  2011. 
szeptember  1-től  mondatrészt  követően  szerepeltetendő  „Azon  tanuló  /avagy 
gyermek/  aki  a  szakértői  és  rehabilitációs  bizottság  szakvéleménye  alapján” 
mondatrész. 

II.

A Képviselőtestület az Általános Művelődési Központ Alapító Okiratát az 57/2011. (V. 
30.) és jelen határozatában foglalt módosítással az előterjesztés 1. számú mellékletében 
foglaltan  egységes  szerkezetbe  foglalja,  felhatalmazva a  Polgármestert  és a  Jegyzőt 
annak kiadására. 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
            Dr. Lakos László jegyző

Határidő: azonnal

III.

A  Képviselőtestület  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  Általános  Művelődési  Központ  egységes 
szerkezetbe  foglalt  Alapító  Okiratát  a  Magyar  Államkincstár  Fejér  Megyei  Igazgatósága 
részére  10  napon belül  történő ismételt  megküldése  érdekében a  szükséges  intézkedéseket  
tegye meg.   

Felelős: Dr. Lakos László jegyző
Határidő: döntést követő 10 nap

II. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Második  napirendi  pontunk  a  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  településrendezési  terve  I. 
számú módosításának elfogadása. Az Állami Főépítész Perkáta Nagyközség helyi építési szabályzat 
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és szabályozási tervének I. számú módosítására – 0328 hrsz-ú Gksz területre- irányuló módosítási 
dokumentációját  áttanulmányozta  és  egyetértését  adta.  Kérem  a  képviselő-testület  tagjainak  a 
hozzászólásait.  Amennyiben  nincs,  javaslom  elfogadásra  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata 
Településrendezési  eszközeinek  I.  sz.  módosítását.  Aki  ezzel  egyetért,  kérem,  kézfelemeléssel 
jelezze.

A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

86/2011. (VIII. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Fejér Megyei 
Kormányhivatal  Építésügyi  Hivatalának  Állami  Főépítészének  szakmai  véleményét 
Perkáta  Nagyközség  Településrendezési  eszközeinek  I.  számú  módosítására 
vonatkozóan.  A  szakmai  vélemény  áttanulmányozását  követően  a  képviselő-testület 
elfogadja Perkáta Nagyközség Önkormányzata Településszerkezeti  tervének I. számú 
módosítását, illetve a 0328 hrsz-ú ingatlan részletes szabályozási tervét.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2011. augusztus 15.

III. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Harmadik napirendi pontunk a telekértékesítéssel kapcsolatos döntéshozatal. Perkáta Nagyközség 
Önkormányzata meghirdette a tulajdonában lévő 1744/4 hrsz-ú (1585 m2), a 1744/5 hrsz-ú (2084 
m2), a 1744/6 hrsz-ú (2001 m2) és a 1122/3 hrsz-ú (825 m2) építési telkeket nettó 1 000 Ft/m2 áron. 
Az ingatlanok megvételére vonatkozó árajánlatokat zárt borítékban 2011. augusztus 15-én 12 óráig 
kellett  leadni.  Az  ajánlattételi  határidőig  egy  ajánlat  érkezett.  Az  ajánlatot  Molnár  Gábor 
dunaújvárosi lakos tette a 1122/3 hrsz-ú építési telekre vonatkozóan. A hirdetésben szereplő 1000 
Ft/m2 árat  elfogadja.  Kérem a  képviselő-testület  tagjainak  a  hozzászólásait.  Amennyiben  nincs 
hozzászólás,  javaslom,  hogy a  1122/3 hrsz-ú építési  telek  vevőjéül  Molnár  Gábor dunaújvárosi 
lakost jelöljük ki. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

87/2011. (VIII. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Perkáta,  Jókai  utcában 
elhelyezkedő  -  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzatának  tulajdonát  képező  -  1122/3 
hrsz-ú  (825  m2)  építési  telek  vevőjéül  Molnár  Gábort  és  Czinger  Kingát  (2400 
Dunaújváros, Táncsics M. u. 8. b. 1/3.) jelöli ki.
A 1122/3 hrsz-ú építési  telek  vételárát  825 000 Ft-ban határozza  meg,  az adásvételi 
szerződés megkötésére Somogyi Balázs polgármestert hatalmazza fel.
A képviselő-testület  kötelezi a vevőt, hogy a fenti ingatlant 3 éven belül építse be a 
Helyi Építési Szabályzat előírásainak megfelelően.
Három éven belül be nem építés esetén az Önkormányzat visszavásárlási jogával élhet.
Az  adásvételi  szerződésben  rögzíteni  kell  a  vevő  hozzájárulását  az  elidegenítési  és 
terhelési tilalom bejegyzéséhez.
A  képviselő-testület  az  adásvételi  szerződés  megkötésére  és  a  teljes  vételár 
megfizetésére 30 napos jogvesztő határidőt állapít meg.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2011. augusztus 15.
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IV. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Negyedik  napirendi  pontunk  a  0320/50  hrsz-ú  nádas  művelési  ágú  külterületi  ingatlan 
értékesítésével  kapcsolatos  döntéshozatal.  A  képviselő-testület  2011.  július  23-i  ülésén  döntött 
arról, hogy a 0320/50 hrsz-ú ingatlan vevőjéül Pavlicsek József 2431 Perkáta, Kossuth L. u. 5. szám 
alatti lakost jelöli ki. Kemény Ferenc árajánlatát a képviselő-testület érvénytelennek nyilvánította, 
mert az ajánlat benyújtására az ajánlattételi határidő lejártát követően került sor. 2011. augusztus 
10-én  Pavlicsek  József  úgy  nyilatkozott,  hogy  az  ingatlan  megvásárlására  vonatkozó  vételi 
szándékáról lemond. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a 80/2011. (VII. 23.) számú határozatát 
vonja vissza, és vevőül jelölje ki a másik árajánlatot benyújtó Kemény Ferenc 2421 Nagyvenyim, 
Határvölgyi  u.  40.  szám  alatti  lakost.  Kérem  a  képviselő-testület  tagjainak  a  hozzászólásait. 
Amennyiben nincs, javaslom, hogy a képviselő-testület vonja vissza a 80/2011. (VII. 23.) számú 
képviselő-testületi határozatát. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

88/2011. (VIII. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  a 80/2011. (VII. 20.) számú 
képviselő-testületi  határozatát  visszavonja, melyben a 0320/50 hrsz-ú nádas művelési 
ágú külterületi ingatlan vevőjéül Pavlicsek József 2431 Perkáta, Kossuth L. u. 5. szám 
alatti lakost jelölte ki. 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2011. augusztus 15.

Somogyi Balázs polgármester
Javaslom  a  képviselő-testületnek,  hogy  a  0320/50  hrsz-ú  ingatlan  vevőjéül  jelölje  ki  Kemény 
Ferencet. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  1  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

89/2011. (VIII. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonát képező perkátai 
0320/50 hrsz-ú nádas művelési ágú külterületi ingatlan vevőjéül Kemény Ferenc 2421 
Nagyvenyim, Határvölgyi u. 40. szám alatti lakost jelöli ki.
A képviselő-testület az ingatlan vételárát 3 500 000 Ft-ban határozza meg, az adásvételi 
szerződés megkötésére Somogyi Balázs polgármestert hatalmazza fel.
A  képviselő-testület  az  adásvételi  szerződés  megkötésére  és  a  teljes  vételár 
megfizetésére 30 napos jogvesztő határidőt állapít meg.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2011. augusztus 15.

V. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Ötödik  napirendi  pontunk  Balázs  Ernő  lakhatási  körülményeivel  kapcsolatos  ombudsmani 
kezdeményezés megtárgyalása. Ezzel kapcsolatban a képviselő-testület már döntött, de a Nemzeti 
és  Etnikai  Kisebbségi  Jogok  Országgyűlési  Biztosa  egy  levelet  juttatott  el  hozzánk,  amelyben 
kötelezi  a  képviselő-testületet,  hogy  tűzze  napirendjére  a  kezdeményezést,  amely  Balázs  Ernő 
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lakhatási körülményeinek rendezésére vonatkozik. Balázs Ernő kérelme már szerepelt a képviselő-
testület napirendjén, de ez a kérelem nem a lakhatási körülményeivel volt kapcsolatos, hanem arra 
vonatkozott,  hogy az ő tulajdonában lévő Bajcsy-Zs. E. utca 24. szám alatti ingatlan bontásához 
biztosítson az Önkormányzat  anyagi  erőt. A képviselő-testület  akkor úgy döntött,  hogy ezt nem 
támogatja.  Dr. Kállai  Ernő Országgyűlési  Biztos eljárást folytatott  le ez ügyben a Fejér Megyei 
Kormányhivatalon keresztül. 2010. augusztus 23-án Balázs Ernő segítségért fordult a Nemzeti és 
Etnikai  Kisebbségi  Jogok  Országgyűlési  Biztosához.  Az  Országgyűlési  Biztos  jelzésének 
megérkezését  követően  felajánlottam  Balázs  Ernő  részére,  hogy  a  Magyar  Menőszolgálat 
Alapítvány  Dunaújvárosi  átmeneti  szállóján  el  tudjuk  helyezni.  Ezt  a  lehetőséget  Balázs  Ernő 
visszautasította.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Építésügyi  Hatósága, mint elsőfokú építésügyi 
hatóság kötelezte Balázs Ernőt arra, hogy az ingatlan állapotát javítsa fel, lakhatási körülményeit 
biztosítsa, vagy nyilatkozzon arról, hogy erre nem hajlandó és saját felelősségére fogja továbbra is 
az ingatlant használni. 2010. szeptemberében Balázs Ernő jelezte az Önkormányzatnak, hogy nem 
kíván abban az ingatlanban tovább lakni, és krízis segélyt szeretne igényelni. A krízis segély azon 
fajtáját akarta igénybe venni, amely elemi kárra vonatkozik és 50 000 Ft-ig terjed. A Bajcsy-Zs. E. 
u. 24. szám alatti ingatlan nem elemi kár miatt vált lakhatatlanná, hanem az állagmegóvási munkák 
elmaradása  miatt.  Balázs  Ernő  jelezte  az  Önkormányzatnak,  hogy  amennyiben  biztosítja  a 
maximális 50 000 Ft krízis segélyt,  úgy az ő lakhatása megoldódna Bölcskén albérletben. Ekkor 
merült fel annak a lehetősége, hogy mivel Balázs Ernő a bontás költségeit nem tudja vállalni, ezért 
ingyenesen átadná az ingatlant az Önkormányzatnak. Erre az ingatlanra nem lett volna szükségünk, 
ezért a képviselő-testület ezt a megoldást nem támogatta volna. Kértük Balázs Ernőt, hogy írásos 
nyilatkozatban tegye meg ezt a döntését, de erre nem került sor. 2010. év végén Balázs Ernő jelezte,  
hogy lakhatási körülményei megoldódtak, mivel lakást vásárolt. 2011 tavaszán a Jegyző Úr arról 
tájékoztatta a Fejér Megyei Kormányhivatalt, hogy Balázs Ernő lakhatási körülményei a Perkáta, 
Táncsics M. u. 73. szám alatti ingatlanban megoldódtak. A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok 
Országgyűlési Biztosa által lefolytatott vizsgálat kiderítette, hogy a Táncsics M. u. 73. szám alatti 
ingatlant nem Balázs Ernő, hanem testvére Petrovics Péter vásárolta. Azt látom, hogy Balázs Ernő 
lakhatási körülményei meg vannak oldva, ezért nem kell biztosítanunk azt. Amennyiben erre mégis 
sor kerülne, az Önkormányzatnak a Magyar Mentőszolgálat Alapítványával van egy megállapodása, 
amely  szerint  átmeneti  elhelyezést  tudunk  biztosítani  azoknak  a  perkátai  polgároknak,  akik 
életveszélyes  épületben  laknak.  Balázs  Ernőnek  az  Önkormányzat  felajánlotta  ezt  a  segítséget. 
Javaslom a képviselő-testület számára, hogy a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyűlési 
Biztosa 2011. július 25-én kelt levele harmadik oldalán szereplő intézkedéseket tegyük meg azzal 
kiegészítve, hogy az elsőfokú építési hatóságot is vonjuk be az eljárásba, és természetesen jelezzük 
Balázs Ernő úrnak, hogy milyen kötelezettségei vannak. A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok 
Országgyűlési Biztosának vizsgálata szerint az Önkormányzat „a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról” szóló 1993. évi III. évi törvényt megsértette. Erre reagálnánk úgy, hogy az ő lakhatási 
körülményei megoldódtak azzal, hogy a testvérénél lakik, valamint tájékoztatjuk arról, hogy Balázs 
Ernő  és  társa  az  elmúlt  években  milyen  ellátásban,  támogatásban  részesültek.  Azt  nem tudjuk 
vállalni, hogy az Önkormányzat az ingatlan állagmegóvásának munkálatait más helyett végezze el, 
mert az Önkormányzat anyagi helyzete ezt nem teszi lehetővé. Kérem a képviselő-testület tagjainak 
a hozzászólásait.

Rajcsányi László képviselő
Az építési  hatóságnak  nincs  tovább  felelőssége  akkor,  ha  ő  egyszer  életveszélyesnek  nyilvánít 
valamit, és a bontást nem hajtják végre?

Somogyi Balázs polgármester
Ezért kell megtennie Balázs Ernőnek azt a nyilatkozatot, hogy saját felelősségére a Bajcsy-Zs. E. u.  
24. szám alatti ingatlant fogja használni.
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Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
Ebből a folyamatból az tűnik ki, hogy ha dr. Kállai Ernőn múlna, akkor nem történt volna meg 
senki hajléktalanná válása. Azt jelenti, hogy közpénzből mindenkit kellett volna valamilyen módon 
támogatni, hogy a lakhatását biztosítsuk. Tulajdonképpen a kapott leírásból nem tudunk jó döntést 
hozni, Bármilyen döntést hozunk, hacsak nem építünk egy új lakást Balázs Ernőnek továbbra is 
felelősségre fog vonni a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosa. 

Somogyi Balázs polgármester 
A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosa azt sérelmezi, hogy döntéseket nem 
a  képviselő-testület  hozta,  hanem  a  Jegyző  úr  és  a  Polgármester  úr  válaszolt  az  ombudsman 
leveleire. Balázs Ernővel kapcsolatban a képviselő-testület csak egyszer hozott döntést a bontáshoz 
igényelt  segély  elutasítására  vonatkozóan.  A  mai  napirendre  tűzéssel,  a  korábbi  döntés 
megerősítésével  az Önkormányzat  dr.  Kállai  Ernő Országgyűlési  Biztos  kérésének maximálisan 
eleget  fog  tenni.  Jelezni  fogjuk,  hogy  Balázs  Ernő  és  családja  nem  tettek  eleget  saját 
kötelezettségüknek.

Rajcsányi László képviselő
Az ombudsman arra hívta fel a figyelmet,  hogy melyek egy polgár jogai, de nem tüntette fel a 
kötelezettségeit.  Ez nem azt jelenti,  hogy nekünk feltétlenül lakást kell biztosítani.  A képviselő-
testület  korábban döntött az összes perkátai hajléktalan elhelyezésére vonatkozóan. Felajánlottuk 
neki a dunaújvárosi hajléktalanszállón történő elhelyezést, ha ő ezt nem fogadta el ez már nem ránk 
tartozik. Annyit tudunk tenni, hogy a szükséges intézkedéseket megtesszük. 

Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
Az ombudsman szerint a Kormánymegbízott  is számtalan jogsértést tapasztalt ebben az ügyben. 
Szeretnénk  a  Kormánymegbízottól  megtudni,  hogy  melyek  azok  a  jogszabálysértések  az  ő 
olvasatában, amelyeket megsértettünk. 

Somogyi Balázs polgármester
A  Kormánymegbízott  vizsgálatának  eredménye  szerint  az  egész  eljárásban  Perkáta  részéről 
egyetlen eljárási hiba történt. Kállay Ernő levelét a Jegyző Úr az előírt öt nap helyett hét nap múlva 
küldte  meg  a  hatáskörrel  rendelkező  Dunaújvárosi  Építési  Hatósághoz.  Én  azonban  már  ezt 
megelőzően  felajánlottam  Balázs  Ernő  részére  a  Mentőszolgálat  Alapítvány  átmeneti  szállóján 
történő elhelyezést, így az érdemi intézkedésekre öt napos határidőn belül sor került. Amennyiben 
nincs több hozzászólás, térjünk át a következő napirendi pontra.
  
VI. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Hatodik napirendi pontunk az Egyebek. A Perkátai Régiséggyűjtő Egyesület kérelmet nyújtott be a 
képviselő-testülethez,  melyet  a  július  20-i  ülésen  tárgyaltunk,  de  döntést  nem  hoztunk.  Az 
Egyesület támogatást kér az Önkormányzattól a maróti vándorkiállítás és az átadásra kerülő díjak 
költségeire. A civil szervezetek támogatása előirányzatból 60 000 Ft áll rendelkezésre. Javaslom a 
képviselő-testületnek,  hogy 77 500 Ft-ot  csoportosítson  át  a  38115  Működési  célú  pénzeszköz 
átadása  non-profit  szervezetnek/Civil  szervezetek  támogatása  előirányzat  keretébe  az  56214 
Reklám és propaganda kiadások/Szűrővizsgálatok  előirányzat  keret  terhére.  Kérem a képviselő-
testület  tagjainak  a  hozzászólásait.  Amennyiben  nincs  hozzászólás,  javaslom  77 500  Ft 
átcsoportosítását a civil szervezetek előirányzat keretébe a szűrővizsgálatok előirányzat keretéből. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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A  képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  1  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

90/2011. (VIII. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 38115 
Működési  célú  pénzeszköz  átadása  non-profit  szervezetnek/Civil  szervezetek 
támogatása  előirányzat  keretébe  77 500  Ft-ot  átcsoportosít  az  56214  Reklám  és 
propaganda kiadások/Szűrővizsgálatok előirányzat keret terhére.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2011. augusztus 15.

Somogyi Balázs polgármester
Javaslom  a  képviselő-testületnek,  hogy  a  civil  szervezetek  előirányzat  terhére  137 500  Ft-tal 
támogassa a Perkátai Régiséggyűjtő Egyesület rendezvényét a civil szervezetek előirányzat terhére. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  5  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  2  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

91/2011. (VIII. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Perkátai  Régiséggyűjtő 
Egyesület „Múltidéző” című helytörténeti és technikatörténeti kiállítását 137 500 Ft-tal 
támogatja a 2011. évi költségvetés 38115 Működési célú pénzeszköz átadása non-profit 
szervezetnek/Civil szervezetek támogatása előirányzat terhére.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2011. augusztus 15.

Somogyi Balázs polgármester
Tegnap ért véget a Kárpát Medence Magyarlakta Településeinek Virtusvetélkedőjének három napos 
rendezvénye. Szeretném megköszönni a képviselő-testület tagjainak, a perkátai polgároknak, a civil 
szervezeteknek és a perkátai polgárőrség részvételét, segítségét. Hozzávetőlegesen 4 100 000 Ft-ot 
fordított  az  Önkormányzat  a  rendezvényre,  263 000  Ft  összegű  bevétel  származott  a  bérleti 
díjakból. A Perkátai Sportegyesület pályázatot nyújtott be a rendezvénnyel kapcsolatban. Kérdezem 
a képviselő-testület tagjait, hogy kíván-e még valaki szólni? 

Bogó Ferenc László képviselő
A képviselői mandátumomról és a Pénzügyi Bizottság elnöki tisztségéről a mai nappal lemondok. A 
lemondásomat írásba foglaltam. 

Bogó Ferenc László képviselő úr a testületi ülésről 18:30 perckor távozott.

Somogyi Balázs polgármester
Tájékoztatjuk a  Helyi  Választási  Bizottságot  Bogó Ferenc döntéséről,  hogy meg tudják tenni  a 
szükséges intézkedéseket.

Szilasy László képviselő
Augusztus 20-án lesz önkormányzati szervezésű rendezvény?

Somogyi Balázs polgármester
Nem terveztük, mert a jelenlegi költségvetés nem teszi lehetővé. Amennyiben nincs több kérdés, 
hozzászólás a testületi ülést bezárom.
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Több  kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el,  Somogyi  Balázs  polgármester  az  ülést  18:35 
perckor bezárta.

Somogyi Balázs Dr. Lakos László
   polgármester        jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Rajcsányi László József     Ujfalusi Pál
                   képviselő                   képviselő
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