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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A 2011. augusztus 31-én 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,  Kovács  Ferenc, 
Ujfalusi Pál, Szilasy László, Szőke Imre Andor képviselő-testületi tagok

Dr. Lakos László jegyző 

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 Szőke Imre Andor és dr. Tóth 
Ferenc testületi tagok személyére. 

A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot 6 igen szavazattal, 0 
nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta.

Somogyi Balázs polgármester
Javaslatot teszek az ülés napirendjére az alábbiak szerint:

1. Perkáta-Nagykarácsony-Aba  Általános  Művelődési  Központ  alapdokumentumainak 
elfogadása

2. Egyebek

A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta.

I. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Első  napirendi  pontunk  a  Perkáta-Nagykarácsony-Aba  Általános  Művelődési  Központ 
alapdokumentumainak  elfogadása.  Ahhoz,  hogy  elfogadásra  kerüljenek  az  alapdokumentumok, 
mindhárom  képviselő-testület  egyetértése  szükséges.  Aba  képviselő-testülete  ma,  míg 
Nagykarácsony képviselő-testülete két nappal ezelőtt döntött. Az alkalmazotti kör az Intézményi 
Minőségirányítási  Programot  138  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  0  tartózkodással,  az 
SZMSZ-t 138 igen szavazattal,  0 nem szavazattal  és 0 tartózkodással  fogadta el.  A Pedagógiai 
Program elfogadásán csak a tantestület tagjai vehettek részt, amelyet  99 igen szavazattal,  0 nem 
szavazattal és 0 tartózkodással hagytak jóvá. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.

Szilasy László képviselő
A szakalkalmazotti  értekezleten  már  az  Aba Sámuel  Általános  Iskola  és  a  Hétszínvirág  Óvoda 
dolgozói  is  letették  voksukat.  Jelen  pillanatban  a  társulás  létrejöttével  intézményünknek  160 
alkalmazottja van, ebből 138 fő az alkalmazotti értekezleten, 99 fő a szakalkalmazotti értekezleten 
vett részt. 
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Szőke Imre Andor képviselő
A  szakértői  véleményben  azt  írja  a  szakértő,  hogy  a  hiánypótlás  és  korrekció  megvalósítását 
követően  javasolja  az  elfogadást.  Kérdezném,  hogy  melyek  voltak  ezek  a  hiánypótlások  és 
korrekciók. 

Somogyi Balázs polgármester
Válaszadásra Szilasy László képviselő urat jelölöm ki.

Szilasy László képviselő
A  pedagógiai  és  a  közoktatási  szakértő  által  javasolt  kiegészítéseket  tartalmazza  a  szakértői 
vélemény.   A  hiánypótlásokat  2011.  december  31-ig  kell  elvégezni,  ennek  az  ütemezése  már 
megtörtént.  Ettől  függetlenül  a  Pedagógiai  Program  jogszerűen  él,  a  közoktatási  szakértő  így 
elfogadja. 

Szőke Imre Andor képviselő
Tudom, de én nem rég kaptam az anyagot, nem volt időm felkészülni. 

Szilasy László képviselő
Azt kéri tőlem, hogy felolvassam a szükséges pótlásokat? Szívesen megteszem.

Szőke Imre Andor képviselő
Nem  köszönöm.  2011.  december  31-ig  ha  nem  történnek  meg  a  hiányosságok  pótlása,  akkor 
számon kérjük. 

Szilasy László képviselő
Nem kell számon kérni, meg lehet tőlem kérdezni. 

Rajcsányi László József képviselő
Az e-mailben megkapott anyagok eléggé nagy terjedelműek voltak. Az anyag nagy részét a Perkáta-
Nagykarácsony  Társulás  megalakulásánál  is  a  kezünkbe  vettük.  Az  anyag  átolvasásakor  a 
változásokra figyeltem oda. Mivel a szakemberek elfogadták én is jóváhagyom a módosításokat.

Somogyi Balázs polgármester
Amennyibe nincs több hozzászólás, a három alapdokumentum elfogadásához három külön szavazás 
szükséges.  Aki  egyetért  a  Perkáta-Nagykarácsony-Aba  ÁMK  Pedagógiai  Programjának 
elfogadásával, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

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

93/2011. (VIII. 31.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Perkáta-Nagykarácsony-Aba 
ÁMK  Pedagógiai  Programját  elfogadta.  A  Pedagógiai  Program  a  jegyzőkönyv 
mellékletét képezi. 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2011. augusztus 31.

Somogyi Balázs polgármester
Aki  egyetért  a  Perkáta-Nagykarácsony-Aba  ÁMK  Intézményi  Minőségirányítási  Programjának 
elfogadásával, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

94/2011. (VIII. 31.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Perkáta-Nagykarácsony-Aba 
ÁMK  Intézményi  Minőségirányítási  Programját  elfogadta.  Az  Intézményi 
Minőségirányítási Program a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2011. augusztus 31.

Somogyi Balázs polgármester
Aki  egyetért  a  Perkáta-Nagykarácsony-Aba  ÁMK  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának 
elfogadásával, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

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

95/2011. (VIII. 31.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Perkáta-Nagykarácsony-Aba 
ÁMK  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatát  elfogadta.  A  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2011. augusztus 31.

Somogyi Balázs polgármester
A napirenddel kapcsolatban javaslatot teszek bérezési, illetve vezetői pótlék növelésére. A Perkáta-
Nagykarácsony ÁMK megalakulása óta ugyanazon az értéken van a vezetői  pótlék,  mint  ami a 
társulás  megalakulása  előtt  volt.  Három  vezetővel  kapcsolatban  tennék  javaslatot. 
Önkormányzatunk  úgy  döntött,  hogy  a  társulással  kapcsolatos  feladatokra  5 000 000  Ft-ot  kér 
Abától.  Ennek az  összegnek az  1/3-át  (1 666 000 Ft)  fordítjuk a  vezetők bérezésére.  Javaslatot 
teszek  arra,  hogy  az  1 666 000  Ft-ból  az  ÁMK  részére  400 500  Ft-ot  járulékokkal  együtt,  a 
Polgármesteri  Hivatal  részére 95 250 Ft-ot  csoportosítsunk át.  Javaslom a képviselő-testületnek, 
hogy Szilasy László ÁMK intézményvezető alapilletményét  növeljük meg 50 000 Ft-tal,  vezetői 
pótlékát  növeljük  meg  30 000  Ft-tal.  Ez  a  bérnövekedés  az  önkormányzatnak  nem  jelentene 
költséget. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.

Szilasy László képviselő
Nem kívánok szavazni, mert a személyemet érintő kérdésben kell dönteni.

Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben  nincs  több  hozzászólás,  javaslom,  hogy  Szilasy  László  ÁMK  Intézményvezető 
alapilletményét  50 000  Ft-tal,  vezetői  pótlékát  30 000  Ft-tal  növeljük,  kérem,  kézfelemeléssel 
jelezze.
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 A képviselő-testület  5  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  1  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

96/2011. (VIII. 31.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott,  hogy Szilasy 
László  Perkáta-Nagykarácsony-Aba  ÁMK  intézményvezető  alapilletményét  bruttó 
50 000  Ft-tal,  vezetői  pótlékát  bruttó  30 000  Ft-tal  növeli  a  2011.  évi  költségvetés 
94212 normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten előirányzat terhére.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2011. augusztus 31.

Somogyi Balázs polgármester
Javaslom  a  képviselő-testületnek,  hogy  az  1 666 000  Ft  összegből  Perkáta-Nagykarácsony-Aba 
ÁMK működési költségeire 400 500 Ft-ot, a Polgármesteri Hivatal működési költségeire 95 250 Ft-
ot csoportosítsunk át. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

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

97/2011. (VIII. 31.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  a 
Perkáta-Nagykarácsony-Aba  ÁMK  működési  költségeire  bruttó  400 500  Ft-ot,  a 
Polgármesteri Hivatal működési költségeire bruttó 95 250 Ft-ot csoportosít át a 2011. 
évi  költségvetés  94212  normatív  állami  hozzájárulás  feladatmutatóhoz  kötötten 
előirányzat terhére.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2011. augusztus 31.

Somogyi Balázs polgármester
Tájékoztatom  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  a  holnapi  napon  lesz  egy  tárgyalás  az  abai 
vezetőkkel az abai tagintézményekben történő étkeztetés biztosítására vonatkozóan. 

II. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Egyebek napirendi pontban tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy hétfőn megkötöttük az 
Alba  Takarékszövetkezettel  a  28 000 000  Ft  összegű  hitel  felvételére  vonatkozó  szerződést.  A 
tegnapi  napon történt  meg  a hitel  folyósítása,  amelyet  a  mai  napon továbbítottunk  a  kistérségi 
számlára,  így  a  KDOP-2009.5.2.2/A-09-2009-009  kódszámú  Szociális  intézmények  felújítása 
projekt kifizetése megtörtént. A pályázat elszámolása a mai napon benyújtásra kerül. Kérdezem a 
képviselő-testület tagjait, hogy Egyebek napirendi pontban van e kérdés, hozzászólás.

Szőke Imre Andor képviselő
Szilasy László képviselő úr állandó jelleggel az iskola előtt parkol. Rendelet szabályozza, hogy ezt 
nem lehet.  Úgy gondolom, hogy nekünk kell  példát mutatni azzal,  hogy az Önkormányzat  által 
megalkotott rendeleteket betartjuk. Ha továbbra is ott parkol, kérem a Jegyző urat, hogy a büntetési 
tételt minden esetben alkalmazza. 
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Dr. Lakos László jegyző
A közterület használat rendjéről szóló  11/2008. (XII. 1.) számú rendelet tartalmazza, hogy aki a 
közterület rendeltetéséről eltérően engedély nélkül, vagy attól eltérő módon, illetve azt meghaladó 
mértékben használja, szabálysértést követ el 30 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

Szőke Imre Andor képviselő
Nagyon drága volt az a park ahhoz, hogy autók parkoljanak rajta. 

Somogyi Balázs polgármester
Képviselő úr biztos abban, hogy rongálás történik, mert ha nem akkor becsületsértésért fel lehet 
jelenteni. 

Laki Ferenc lakos
Ne azzal foglalkozzon.

Somogyi Balázs polgármester
De. Laki úrnak nem adtam szót. Ha még egyszer megszólal, az ülésről kitiltom. 

Dr. Lakos László jegyző
A kérdés az, hogy közterület-e és azt a rendeltetésének megfelelően használják-e? 

Szilasy László képviselő
A bírság összege egyszeri?

Dr. Lakos László jegyző
Nem, minden alkalomra, külön-külön ki lehet szabni, de 1 000 Ft és 30 000 Ft között bármekkora 
összeget.

Szilasy László képviselő
Bizonyítsd be, hogy nem a rendeltetésének megfelelően használom.

Szőke Imre Andor képviselő
Fénykép van róla.

Szilasy László képviselő
Az egy dolog.  Elkezdhetjük  úgy az  együttműködésünket,  hogy ellenséges  hangnemben  fogunk 
egymással beszélgetni.

Szőke Imre Andor képviselő
Ez ellenséges hangnem?

Szilasy László képviselő
Abszolút. Ha az a problémád, hogy az iskola előtt állok, akkor bejössz és szólsz. 

Szőke Imre Andor képviselő
Egész nyáron ott álltál.

Szilasy László képviselő
Ha egész nyáron ott álltam, akkor megkérdezheted, hogy miért álltam ott? Azért voltam ott, hogy a 
Laki úr gyermeke normálisan…
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Szőke Imre Andor képviselő
Nem arról beszélünk, hanem az autóról.

Szilasy László képviselő
Figyelj, ha azzal a javaslattal élsz…

Szőke Imre Andor képviselő
A Vizi Melinda is ott parkol meg egy másik fekete autó is.

Szilasy László képviselő
Tudunk úgy beszélni, hogy nem vágsz bele a szavamba? 

Szőke Imre Andor képviselő
Igen, megpróbálok. 

Szilasy László képviselő
Nem tudsz, mert  eddig mindig belevágtál.  Próbáld meg, tiszteld a koromat.  Amiről  te beszélsz, 
hogy a park drága volt. Ahol én állok az autóval ott semmiféle parkosítás nem történt. Ha bejössz és 
kérdezel,  én nagyon  szívesen elmondom,  de ítélsz  anélkül,  hogy kérdeznél.  Fél  információkkal 
operálsz az iwiwen. Te tőlem még soha semmit meg nem kérdeztél, amit velem kapcsolatban leírtál. 
Egyszerűen csak írsz. 

Szőke Imre Andor képviselő
Én már kérdeztem, de nem kaptam választ.

Szilasy László képviselő
Mit kérdeztél?

Szőke Imre Andor képviselő
Például azt, hogy ki kit jelentett fel, te akkor hátat fordítottál, és attól kezdve nem beszéltél velem. 

Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy térjenek vissza a tárgyhoz. 

Szilasy László képviselő
A park azon része, ahol én állok semmilyen módon nem lett felújítva, és semmilyen módon nem 
rongálom azt. Azt kérem bármelyik perkátai lakostól, hogy segítsék az intézményünket, többször 
tettem felhívást a honlapunkra, ültessenek fát, nagyon örülnénk neki. Tegyél javaslatot, ültess oda 
egy fát és lesz árnyéka az autómnak. Nekünk sajnos erre nincs pénzünk. Én a nyáron be fogok állni 
az árnyékba,  és ha te úgy gondolod, hogy 30 000 Ft pénzbírságot érdemlek azért,  mert  a nyári 
szabadságom  alatt  dolgozom  az  iskolában,  akkor  tedd  meg.  Erről  jut  eszembe,  miért  nem 
fényképezted le a múlt pénteken a kastélyparkot, ha ennyire véded a közterületet. A kastélypark tele 
volt autókkal az én tudtom nélkül. 

Szőke Imre Andor képviselő
A kastély bejáratánál mindkét irányból behajtani tilos tábla áll. Nem tehetnénk ki oda egy olyan 
táblát is, hogy csak engedéllyel lehet behajtani? 

Somogyi Balázs polgármester
Továbbítom a kérését Mosonyi György könyvtár vezető részére. 
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Szilasy László képviselő úr 18:30 perckor távozott az ülésről.

Somogyi Balázs polgármester
Ha megkérdezi Mosonyi Györgyöt, ő azt fogja mondani, hogy ott egy kivéve célforgalom tábla volt 
kihelyezve, ami elveszett vagy ellopták, és azt pótolni fogja zárós határidőn belül. 

Szőke Imre Andor képviselő
Kimondottan nem a célforgalmat favorizálom, mert célforgalom lehet az is, ha megyek egy kört. 
Engedélyt kellene valakinek kiadni. A kastélypark elég kátyús és nem feltétlenül kell ott parkolni, 
lehetőség van erre a kastély mögötti parkolóban.  
A Perkáta Életút Projekt építésekor sok járdalapot felszedtek. Mennyi lett abból eladva, ugyanis 
rengeteget látok a falu különböző pontjain felhalmozva. 

Somogyi Balázs polgármester
Képviselő  úr  írásban jelezze,  hogy mely  házaknál  látott  kihelyezve  járdalapokat.  Én pedig egy 
felmérést  fogok  küldeni  Önnek  arról,  hogy  mennyit  szedtünk  fel  és  hová  lettek  szállítva. 
Önkormányzatunk nem adott el egyetlen járdalapot sem, de amennyiben Ön észlelte, hogy eltűntek, 
kérem jelezze. 

Szőke Imre Andor képviselő
A György Gy. utca végén körülbelül 100-200 db-ot láttam.

Somogyi Balázs polgármester
A kérdés az, hogy közterületen vagy magánterületen látott-e, mert közterületen van több járdalap is 
kitéve, ahol járdafelújítást tervezünk. 

Szőke Imre Andor képviselő
Ezt  nem tudom megmondani.  Biztos  vagyok  benne,  hogy  a  Takács  Lajos  hátsó  udvarán  nem 
akarnak járdát építeni, és ott vannak felhalmozva járdalapok. 

Somogyi Balázs polgármester
Ha úgy gondolja, hogy járdalapok kerültek magántulajdonba, kérem jelezze, mert erről nekem nincs 
tudomásom. 

Szőke Imre Andor képviselő
Igen, én így gondolom. 
Ha az Önkormányzat  megkapja a büntetést  annak a szemétnek az elhelyezéséért,  ami az épület 
mögött  volt,  ki  fogja  kifizetni?  A  Polgármester  úr  adott  utasítást  arra,  hogy  az  a  szemét  oda 
kerüljön. 

Somogyi Balázs polgármester
A terület tulajdonosa Perkáta Nagyközség Önkormányzata.

Szőke Imre Andor képviselő
A  Jegyző  úrtól  kérdezem,  hogy  Ön  nem  érez  felelősséget  azért,  mert  ilyen  per  alatt  áll 
Önkormányzatunk? 

Dr. Lakos László jegyző
Ön szerint kell, hogy érezzek? 

Szőke Imre Andor képviselő
Szerintem igen.
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Dr. Lakos László jegyző
Egy információval szeretném kiegészíteni a hiányos ismereteit. Abban az időben, amikor a törmelék 
lerakása megtörtént, én egy hónapos szabadságomat töltöttem, és nem volt tudomásom a dologról. 
Még mindig úgy érzi, hogy felelős vagyok?

Szőke Imre Andor képviselő
Nem. 

Somogyi Balázs polgármester
Az, hogy miért felelős egy vezető törvény határozza meg. Négy szemközt azt mondta, hogy anyagi 
felelősséget érzek-e, tehát én fogom kifizetni a bírságot. Ha egy pályázat sikerrel jár Ön azt fogja 
mondani például, hogy egy 300 millió Ft összegű turisztikai pályázat megnyerésekor a megkapott 
összeget  ne  a  támogatott  kapja,  hanem  a  polgármester,  hiszen  ő  volt  a  felelős  a  pályázat  
elkészítéséért. Gondolom ezt is javasolni fogja.

Szőke Imre Andor képviselő
Természetesen. 

Somogyi Balázs polgármester
Tehát  Ön azt  mondja,  hogy a  28 000 000 Ft-ot  nem a kivitelezőnek  és  a  szállítónak,  hanem a 
polgármester számlájára kellett volna átutalni, hiszen ő volt felelős ezért a pozitív eredményért. 

Szőke Imre Andor képviselő
Ez negatív eredménynek számít.

Somogyi Balázs polgármester
Negatív eredményért igen, pozitív eredményért nem vagyok felelős. 

Szőke Imre Andor képviselő
Kérdezném, hogy a Perkáta Életút Projekt hogy áll, át lett már adva, el lett számolva? 

Somogyi Balázs polgármester
A műszaki átadás 2010. november 29-én megtörtént. Jelenleg elszámolás alatt van a projekt. Építési 
engedély nem volt kötelező hozzá, mert sétány és játszótér építése történt. 

Szőke Imre Andor képviselő
A projektirodában vannak főállású dolgozóink?

Somogyi Balázs polgármester
Nincsenek.  Az  Önkormányzat  szerződésben  áll  a  Vizi  Consulting  Kft-vel  a  pályázatírói 
tevékenységek lebonyolítására vonatkozóan. 

Szőke Imre Andor képviselő
A Kft jogszerűen tartja az iskolában az irodáját?

Somogyi Balázs polgármester
Ezt tartalmazza a vállalkozási szerződés. 

Szőke Imre Andor képviselő
Mikor lesz végre csobogó?
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Somogyi Balázs polgármester
A csobogót már sokadszorra megrongálták. Reméljük, hogy pont nem lesz megrongálva a pályázati  
ellenőrzés  alkalmával,  hiszen  ha  nem megfelelő  műszaki  tartalommal  bír  a  pályázat,  abban  az 
esetben akár a csobogó összege is levonásra kerülhet. A csobogó 274 000 Ft-ba került. 

Szőke Imre Andor képviselő
Hol tudom megnézni az iskola utolsó tűzoltósági ellenőrzésének jegyzőkönyvét?

Somogyi Balázs polgármester
Az iskolában. 
A  Polgárőr  törvénynek  van  egy  olyan  passzusa,  hogy  a  helyi  polgárőrségnek  együttműködési 
megállapodást kell kötnie az Önkormányzattal.  A Polgárőr törvény szerint nem csak lehetősége, 
hanem  kötelessége  a  polgárőrségnek  az  önkormányzati  rendezvényeken  részt  venni.  A  2011. 
augusztus  12-14-e  között  megrendezésre  került  Kárpát-medence  Magyarlakta  Településeinek 
Virtusvetélkedője  nemzetközi  döntőjén  részt  vett  a  polgárőrség  is,  amelyet  Ön  különböző 
forrásokon keresztül megkérdőjelezett.  Ezt a részvételt  Ön nem megfelelő módon illette,  hanem 
lekicsinylő  módon  szólt  erről  a  részvételről.  Sőt  megkérdezte,  hogy miért  vettek  részt,  mert  e 
közben több betörés  is  történt.  Azon a rendezvényen  nem csak a  mi  polgárőreink  vettek  részt, 
hanem közel 35 fő polgárőr Simontornyáról, Rácalmásról, Székesfehérvárról. Képviselőként úgy 
érzem, hogy Önnek kötelessége bocsánatot kérni egy Önkormányzat által támogatott egyesülettől, 
aki a törvény által előírt kötelezettségét teljesítette. Nekik köszönet járt volna.

Szőke Imre Andor képviselő
Úgy gondolom, hogy ha van hivatalos rendezvény és van hivatalos erő, amely képviseli a rendet, 
akkor a polgárőrségnek este kint kellett volna lennie. A betörések este történtek és nem volt kint 
senki a falu területén. Voltak néhányan a virtusvetélkedő helyszínén, de máshol nem. 

Somogyi Balázs polgármester
Ha Ön biztos abban, hogy az állítása igaz és én el fogom kérni Önnek a polgárőr járőrlapot, amely 
szerint volt kint a faluban járőr, akkor Ön nem mondd igazat. 

Szőke Imre Andor képviselő
Én is voltam polgárőr.

Somogyi Balázs polgármester
Igen, tudom és azt is tudom, hogy Ön még tartozik a polgárőrségnek néhány eszközzel és azt is 
tudom, hogy amikor a Jóvári Györgynét leváltották Ön az adományát visszakérte a polgárőrségtől. 

Szőke Imre Andor képviselő
Én nem adományoztam a polgárőrségnek semmit. 

Somogyi Balázs polgármester
Én tudom, hogy adományozott. 

Szőke Imre Andor képviselő
Hol az adományozási papír?

Somogyi Balázs polgármester
Adományozási  papír  nincs.  Akkor  visszakért  olyan  dolgot,  ami  nem  a  magáé  volt,  de  mégis 
visszaadták. 
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Szőke Imre Andor képviselő
Micsoda? A saját tulajdonomat kértem vissza.

Somogyi Balázs polgármester
Volt arról használatbavételi papír, hogy átadta azt a tulajdont a polgárőrségnek használatra?

Szőke Imre Andor képviselő
Nem, én Jákli Pálnak adtam át, amíg ő polgárőr vezető volt.

Somogyi Balázs polgármester
Hajlandó bocsánatot kérni a polgárőrségtől?

Szőke Imre Andor képviselő
Nem vagyok hajlandó, mert az, amit akkor leírtam azt most is úgy tartom valósnak. Visszatérve 
arra, hogy polgárőr eszközök vannak nálam, kikérem magamnak. 

Somogyi Balázs polgármester
A rendezvényen az Adonyi Rendőrörs parancsnoka szombat éjjel végig szolgálatban volt a kastély 
bejáratánál. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy Egyebek napirendi pontban van-e kérdés 
hozzászólás? Amennyiben nincs a testületi ülést lezárom.
  
Több  kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el,  Somogyi  Balázs  polgármester  az  ülést  18:50 
perckor bezárta.

Somogyi Balázs Dr. Lakos László
   polgármester        jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Dr. Tóth Ferenc              Szőke Imre Andor
                   képviselő                   képviselő
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