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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A 2011. október 26-án 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi 
ülésről

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme

Jelen vannak: 
Somogyi  Balázs  polgármester,  dr.  Tóth  Ferenc,  Rajcsányi  László  József,  Kovács  Ferenc, 
Szilasy László, Szőke Imre Andor képviselő-testületi tagok

Dr. Lakos László jegyző 

Somogyi Balázs polgármester
Köszöntöm a képviselő-testület  tagjait,  megállapítom, hogy az ülés határozatképes,  mivel hat fő 
testületi  tag  jelen  van.  Ujfalusi  Pál  képviselő  úr  jelezte  távolmaradását.  Javaslatot  teszek  a 
jegyzőkönyv hitelesítőkre Szőke Imre Andor és Szilasy László testületi tagok személyére. 

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

Somogyi Balázs polgármester
Javaslom elfogadásra a napirendet az alábbiak szerint: 

NAPIREND

1. „A  temetőkről  és  a  temetkezési  tevékenységről”  szóló  1/2000.  (II.  1.)  számú  rendelet 

módosítása

2. „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló rendelettervezet megtárgyalása

3. A településszerkezeti terv módosításához szükséges döntések meghozatala

4. A Győry-kastély tervezési munkálataihoz kapcsolódó közbeszerzés kiírása

5. Egyebek

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

Somogyi Balázs polgármester
Napirend  előtt  tájékoztatni  szeretném  a  képviselő-testületet  az  elmúlt  időszakban  történt 
eseményekről. 2011. október 4-7. között vendégül láttuk a Saint-Maximin-ből érkező háromtagú 
delegációt. Látogatásuk célja egyrészt adományok átadása volt, másrészt kiállítási anyagokat vittek 
arra  a  rendezvényre,  amely  2011.  november  10-15.  között  lesz  Saint-Maximin-ben.  Francia 
vendéglátóink kérték, hogy olyan személyek vegyenek részt a delegációban, akik az elmúlt húsz év 
kapcsolatában jelen voltak. A delegáció tagjai Domanyek Jenő, Domanyek Jenőné, Kovács Tibor, 

2



Kovács Tiborné,  Radeczki  György,  Varga József,  Varga Józsefné,  Ébl  István,  Ébl  Istvánné,  dr. 
Lakos László jegyző, illetve én. 
2011. október 7-én a kisbácsi színjátszó csoportot láttuk vendégül. A rendezvényen körülbelül 50-
60  néző  vett  részt.  A  színházi  előadásból  körülbelül  230 000  Ft  bevétel  realizálódott, 
Önkormányzatunk a rendezvényt 100 000 Ft-tal támogatta az idősek világnapja keret terhére. 
2011.  október  14-én  megtörtént  a  szerződéskötés  az  RL-BAU  Kft-vel  a  7/2011.  BM  rendelet 
alapján  kiírt  pályázaton  nyertes  beruházásunkra,  a  Perkáta-Nagykarácsony-Aba  ÁMK  Hunyadi 
Mátyás  Általános  Iskola  sporttér  részleges  felújítására  vonatkozóan.  2011.  október  22-én 
megkötöttük a Munkaügyi Központtal a munkaerő igénylési szerződést. A pályázati összeg 5 %-át 
közmunkaprogramra kell fordítani. 
2011.  október  21-én  volt  az  október  23-i  ünnepség,  melyen  az  1956-os  forradalomra  és 
szabadságharcra  emlékeztünk.  Köszönöm  a  munkát  a  Perkáta-Nagykarácsony-Aba  ÁMK 
intézményvezetőjének, illetve a pedagógusoknak, diákoknak.
2011.  október  27-én  10  órakor  lesz  a  perkátai  katolikus  templom  oldalában  eltemetett,  1944. 
december 6-7-én elesett 4 magyar honvéd sírjának ismételt felavatása. Az avatás és újbóli megáldás 
után 11 órától a templomban gyászmisével és Győry Teréz halálának 75. évfordulója alkalmából 
történő megemlékezéssel folytatódik a rendezvény. Perkáta Nagyközség Önkormányzata 16:15-kor 
a  Mindenszentek  ünnepe,  illetve  a  Halottak  napja  alkalmából  megkoszorúzza  hősi  halottaink, 
díszpolgáraink sírját. 

I. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Első napirendi pontunk „a temetőkről és a temetkezési tevékenységről” szóló 1/2000. (II. 1.) számú 
rendelet  módosítása.  Településünkön korábban nem volt  pontos,  megváltási  időt  is  nyilvántartó 
kataszteri rendszer a temetővel, sírhelyekkel kapcsolatos feladatok kezelésére. Ennek tudható be, 
hogy a hozzátartozók nagyon sok sírhely újraváltásáról nem gondoskodtak. Perkáta Nagyközségben 
2011. áprilisában elkészült a temető-kataszter. A program használatával most már pontosan nyomon 
követhető  a  sírhelyek  megváltási  idejének lejárta.  A sírhelyek  megváltási-  és  újraváltási  díját  a 
rendelet  38.  §-a  szabályozza,  amely  a  környező  települések  díjaihoz  mérten  nagyon  alacsony 
díjtételeket állapít meg. Javaslom, hogy a kápolna környéki parcellákra magasabb díjtételt szabjunk 
ki. Az egyes sírhelyre 10 000 Ft-ot javaslok, a hátsó sírhelyre 4 000 Ft-ot, a kettes sírhelyre 12 000 
Ft-ot, a hátsó sírhelyre 5 000 Ft-ot, a kettes kriptahelyre 40 000 Ft-ot, a négyes kriptahelyre 60 000 
Ft-ot javasolnék. A hamvasztásos temetési helyek megváltási díja esetében az egyes urnasírhelyre 
10 000  Ft-ot,  a  hátsó  urnasírhelyre  4 000  Ft-ot,  a  kettes  urnasírhelyre  12 000  Ft-ot,  a  hátsó 
urnasírhelyre 5 000 Ft-ot, a kolombárium díja 30 000 Ft. Kérem a képviselő-testület  tagjainak a 
hozzászólásait.
 
Szőke Imre Andor képviselő
A hamvasztásos temetési  sírhelyek megváltási  díja esetében az egyes  és kettes urnasírhely díját 
soknak tartom.  Egyre  többen  választják  az  urnás  temetést,  mert  szegényedik  társadalmunk.  Az 
egyes urnasírhelyre 8 000 Ft-ot, a hátsó sírhelyre 4 000 Ft-ot, a kettes urnasírhelyre 10 000 Ft-ot, a 
hátsó urnasírhelyre 5 000 Ft-ot javaslok.

Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
A  sírra  való  rátemetés  az  egyes  sírhely  esetében  ingyenes.  Az  urnasírhely  gyakorlatilag 
ugyanakkora, mint egy önálló sírhely.

Somogyi Balázs polgármester
Elfogadom  Szőke  Imre  képviselő  úr  módosító  javaslatát,  az  előterjesztést  ennek  figyelembe 
vételével  teszem fel  szavazásra.  Aki  a  rendelet  módosításával  egyetért,  kérem,  kézfelemeléssel 
jelezze.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 nem tartózkodással az alábbi 
rendeletet alkotja:

22/2011. (X. 27.) képviselő-testületi rendelet
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadta  „temetőkről  és  a 
temetkezési  tevékenységről”  szóló  1/2000.  (II.  1.)  számú  rendelet  módosítását.  A 
módosító rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

II. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Második  napirendi  pontunk  „a  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról”  rendelettervezet 
megtárgyalása. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. 

Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
A 14. §-ban szereplő átmeneti segélyre vonatkozóan én néhány ponton változtatnék. A 14. § (4) 
bekezdésében  szereplő  „a  krízissegély,  az  elemi  kár  miatt  nyújtott  segély,  és  a  rendkívüli 
gyógyszersegély is egy-egy átmeneti segély igénybevételének minősül” mondatot törölném ebből a 
bekezdésből,  mert  ez  gyakorlatilag  az  (1)  bekezdésben  értelemszerűen  adódik.  A  15.  §  (2) 
bekezdésében szereplő mondatot is törölném és a 16. §-ba helyezném át a gyógyszersegélyt. A 16. § 
(1)  bekezdése  így  módosulna:  „Kivételesen  indokolt  esetben,  sürgős  szükség  esetén  krízis 
segélyben,  illetve  rendkívüli  gyógyszersegélyben  részesíthető  az  a  személy,  aki  létfenntartás 
súlyosan  veszélyeztető  rendkívüli  élethelyzetbe  került.  A  krízissegély  összege  4 000  Ft.  A 
rendkívüli gyógyszersegély összege a kérelmező orvosi vénnyel igazolt akut megbetegedésének és 
krónikus betegségének havi gyógyszerköltsége legfeljebb 6 000 Ft-ig. A 16. § (2) bekezdése így 
módosulna: Létfenntartást súlyosan veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, mely állapot az esemény 
bekövetkeztét követő 30 napon belül vehető figyelembe:

- e személyek hirtelen fellépő illetve krónikus betegsége, továbbá súlyos vagy életveszélyes 
sérüléssel  járó  balesete  miatt  bekövetkezett  gyógyintézeti  kezelés  (kórházi,  szanatóriumi 
ápolás),

- családfenntartó közeli hozzátartozó halála,
- a munkáltató rendes felmondása által bekövetkezett munkanélküliség,
- a lakáshasználat jogának tényleges elvesztése, hajléktalanná válás,
- bűncselekmény,  vagy  szabálysértés  (pl.  rablás,  lopás,  betörés,  stb.)  következtében 

elszenvedett létfenntartást veszélyeztető élethelyzet,
- egyedülálló  személynek  nyugdíjminimum  alatti  pénzösszeggel  büntetés  végrehajtási 

intézetből történő elbocsátása,
- közüzemi szolgáltató (áram, víz, gáz) által küldött kikapcsolási felszólító,
- 2 000 Ft térítési díjat meghaladó gyógyászati segédeszköz beszerzése.

Kérdezem a Jegyző urat, hogy lehetségesek-e az említett módosítások?

Dr. Lakos László jegyző
Jogszabályi szempontból semmi kifogásolható nincs benne. 

Szőke Imre Andor képviselő
Tóth  Ferenc  képviselő  úr  javaslata  az,  hogy  6 000  Ft-ban  maximalizáljuk  a  rendkívüli 
gyógyszersegély összegét. Ezt az összeget nem lehetne maximum 10 000 Ft-ra emelni.

Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
Nehéz meghatározni egy jó összeget. Ahol 3 000 Ft-tól 10 000 Ft-ig terjedő összeget határozunk 
meg, ott lehetősége van a bizottságnak mérlegelésre, hogy milyen összeget ítél meg. De amikor 24-
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48 órán belül egy személyben kell döntenie a polgármester úrnak, akkor ezt a felelősséget nagyon 
nehéz a vállára tenni, azért, hogy egy jó döntést hozzon. 

Szilasy László képviselő
A javaslatot úgy érdemes feltenni, hogy tudni kell mennyi keret áll rendelkezésre a költségvetésben 
a segélyekre. Lehet azt mondani, hogy a gyógyszersegély legyen 10 000 Ft, de bármilyen tétel, amit 
az  egyik  helyről  a  másikra  teszünk,  akkor  az  egy  korábban  meghatározott  keretösszeget  fog 
csökkenteni.  Jelen pillanatban a lakosság nagy része a Szociális és Egészségügyi Bizottság által 
elbírált átmeneti segélyre nyújt be kérelmet. Akkor nekem ezt a keretet kell csökkentenem. 

Szőke Imre Andor képviselő
Azért tartom aggályosnak a 6 000 Ft-ot, mert ha valakinek nincs 6 500 Ft-ja kiváltani a gyógyszert, 
akkor  500  Ft-ja  sem  lesz  arra,  hiába  kapott  6 000  Ft-ot.  Azért  bízom  alpolgármester  úr 
megítélésében, mert ő tudja, hogy ez az összeg körülbelül mire elég. 

Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
Rendkívüli esetekben lehet a 6 000 Ft fölé menni szakorvos által megállapított betegségek esetében.

Szilasy László képviselő
Javaslom a 6 000 Ft összegű gyógyszersegély megállapítását.

Dr. Lakos László jegyző
Feltétlenül szükséges-e az akut megbetegedés és a krónikus betegség megállapítása, mert a hivatal 
dolgozói és a polgármester úr nem biztos, hogy ezt meg tudják ítélni. 

Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
Amennyiben nem állapítjuk meg, hogy betegség, úgy a fogamzásgátló tabletta esete is krízis segély.

Szőke Imre Andor képviselő
A rendelet 10. § a) bekezdésében „az általa lakott ingatlan udvarán, valamint a lakásban egy-egy 
darab szeméttároló edény elhelyezése és rendeltetésszerű használata” mondat szerepel. Javaslom, 
hogy az általa jogszerűen lakott ingatlan udvarán meghatározás szerepeljen, mert én tudok olyan 
családról akik kaptak támogatást, de nem jogszerűen laknak az ingatlanban. 

Somogyi Balázs polgármester
Milyen konkrét példa van erre?

Szőke Imre Andor képviselő
Valaki beköltözik egy házba a tulajdonos tudta nélkül és felhalmozza a gázszámlát, villanyszámlát. 

Somogyi Balázs polgármester
A 10. § nem a lakóingatlannal kapcsolatos, hanem az aktív korúak ellátásával. 

Szilasy László képviselő
Ha van az  adott  személynek  lakcímkártyája,  akkor  miért  vizsgálja  a  Szociális  és  Egészségügyi 
Bizottság azt, hogy jogszerűen lakik-e ott?

Somogyi Balázs polgármester
Kárt miképpen okoz? Esetleg több településen tudja felvenni ugyanazt a támogatást?

Szőke Imre Andor képviselő
Nem. Kárt annak tud okozni, aki abban az ingatlanban él. 
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Somogyi Balázs polgármester
Mi azt az embert védjük, akié az ingatlan. 

Szőke Imre Andor képviselő
A rendelet 14. §-a (4) bekezdésében az szerepel, hogy „egy naptári éven belül ugyanazon személy 
legfeljebb 4 alkalommal részesíthető átmeneti segélyben”. Egy családban minden személy külön-
külön kérheti az átmeneti segélyt?

Somogyi Balázs polgármester
Igen.

Szőke Imre Andor képviselő
A  rendelet  19.  §-a  (1)  bekezdésében  az  átmeneti  segély  folyósítása  készpénzben  pénztári 
kifizetéssel, vagy az igénylő költségeinek átvállalásával történhet. A képviselő-testület még nem 
gondolkodott el arról, hogy lehetne kártyára utalni a pénzt? 

Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
A kártya  használata  a  készpénzes  és  a  természetbeni  kifizetés  közötti  átmenet.  Viszonylag  kis 
összegekről  van  szó,  a  kártyafenntartó  cég  a  rendszer  üzemeltetéséért,  a  kártyakibocsátásért 
költségeket számít fel. Már korábban érkezett az Önkormányzathoz ilyen jellegű ajánlat, de nem 
volt kedvező.

Somogyi Balázs polgármester
Dr. Tóth Ferenc képviselő úr módosító javaslatát befogadom, az előterjesztést ennek figyelembe 
vételével  teszem fel  szavazásra.  Amennyiben  nincs  több  hozzászólás,  javaslom elfogadásra  „a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló rendelet módosítását dr. Tóth Ferenc képviselő 
úr javaslatával együtt. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 nem tartózkodással az alábbi 
rendeletet alkotja:

23/2011. (X. 27.) képviselő-testületi rendelet
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadta  „a  szociális 
igazgatásról  és  szociális  ellátásokról”  szóló  rendeletet.  A  rendelet  a  jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.

III. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Harmadik  napirendi  pontunk  a  településszerkezeti  terv  módosításához  szükséges  döntések 
meghozatala. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.

Dr. Lakos László jegyző
A Hungrana Kft. a továbbított szerződéstervezetet elfogadta. Amennyiben a képviselő-testület is 
elfogadja, úgy a Hungrana Kft. a felmerült költségeket vállalja. 

Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben  nincs  hozzászólás,  javaslom,  hogy  a  0443/6,  0443/7,  0443/8,  0443/9,  0443/10, 
0443/11, 0443/13 hrsz-ú általános mezőgazdasági területbe sorolt ingatlanokat a képviselő-testület 
ipari gazdasági területbe sorolja át. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 nem tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza:

116/2011. (X. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  épített  környezet 
alakításáról  és  védelméről  szóló  1997.  évi  LXXVIII.  törvény  7.  §  (3)  bekezdés  b) 
pontjában  meghatározott  jogkörében  eljárva  a  Településrendezési  Terv  módosítása 
érdekében a következő településfejlesztési döntést hozza:
-  Perkáta  közigazgatási  területének  északi  részén  található  0443/6,  0443/7,  0443/8, 
0443/9,  0443/10,  0443/11,  0443/13  hrsz-ú  általános  mezőgazdasági  területbe  sorolt 
ingatlanokat ipari gazdasági területbe sorolja át.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2011. október 26.

Somogyi Balázs polgármester
Aki egyetért  a Perkáta közigazgatási  területének északi részén található 0443/6, 0443/7, 0443/8, 
0443/9, 0443/10, 0443/11, 0443/13 hrsz-ú általános mezőgazdasági területbe sorolt ingatlanok ipari 
gazdasági területbe történő átsorolására vonatkozó három oldalú vállalkozási szerződés illetve az 
eredeti  szerződés  előterjesztés  szerinti  módosításának  elfogadásával,  kérem,  kézfelemeléssel 
jelezze.

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

117/2011. (X. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadta  a  Perkáta 
Nagyközség  településrendezési  terv  módosításának  elkészítésére  vonatkozó  három 
oldalú vállalkozási szerződést, és az eredeti szerződés előterjesztés szerinti módosítását.
A  képviselő-testület  a  szerződések  megkötésére  és  aláírására  Somogyi  Balázs 
polgármestert hatalmazza fel.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2011. október 26.

IV. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Negyedik  napirendi  pontunk  a  Győri-kastély  tervezési  munkálataihoz  kapcsolódó  közbeszerzés 
kiírása. Perkáta Nagyközség Önkormányzata a tulajdonában álló, Perkáta, 1104 hrsz-ú műemléki 
védettség  alatt  álló  kastély  felújítása  érdekében  már  korábban  is  tett  intézkedéseket.  Ennek 
keretében  elkészült  a  kastély  felmérése,  valamint  kidolgozásra  került  a  felújítással  összefüggő 
megvalósíthatósági előtanulmány, amely több alternatívát is tartalmaz. A helyreállításra vonatkozó 
üzleti  megvalósíthatósági  előtanulmány műszaki  tartalma alapján arra teszek javaslatot,  hogy az 
abban  meghatározott  "A2"-es  változat  (a  kastély  "A"  jelű  főszárnyának  helyreállítása 
zárófödémcserével,  valamint  új  ragasztott  főtartós  tetőszerkezettel)  megoldási  javaslatainak 
kidolgozása  történjen  meg  engedélyezési  terv  szinten.  Ehhez  szükséges  épületdiagnosztika 
elvégzése,  illetve  jelentős  mértékű  tervezői  munka.  Tekintettel  arra,  hogy a  felmérés,  illetve  a 
megvalósíthatósági  tanulmány  elkészítésének  költségével  a  jelen  megrendelés  tárgyát  képező 
munkák ellenértékét össze kell számítani a Kbt. 40. §-ában foglaltak alapján, a beszerzés becsült 
értéke meghaladja a nemzeti értékhatárt. Az épületdiagnosztika becsült értéke: nettó 2.600 000 Ft, 
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tervezés  becsült  értéke:  7.980  000  Ft.  A korábban,  de  az  idei  költségvetési  évben  megrendelt 
szolgáltatások ellenértéke: 2.560 000 Ft.  Mivel Perkáta Nagyközség Önkormányzata a beszerzés 
tárgya  szerinti  beszerzései  a  Kbt.  40.  §-ának (5) bekezdésében foglalt  összeszámítási  szabályok 
alkalmazásával  sem haladják  meg  az  előírás  szerinti  értékhatárt,  lehetőség  van  az  egyszerűbb, 
kevésbé  költséges  és  gyorsabb  eljárás  lefolytatására.  A Bíráló  Bizottság  tagjainak javaslom dr. 
Lakos  László  jegyzőt,  Szilasy  László  intézményvezetőt,  Rajcsányi  László  képviselőt,  Kovács 
Melinda  gazdasági  munkatársat  és  dr.  Vágner  Elza  ügyvédet.  Három  olyan  céget  javaslok 
megkeresni (Szakra Stúdió Kft, Fehérvár Építész Kft, Hélis Kft.) akik Fejér megyében is végeztek 
műemlékekkel  kapcsolatos  munkákat.  Nyertes  ajánlattevő  feladatát  képezi  a  vonatkozó 
jogszabályokban  előírt  és  szabványokban  foglaltak  szerinti  szakvélemények,  kutatási 
dokumentációk elkészítése, építési engedélyezési tervdokumentáció készítése költségbecsléssel és a 
hozzá  tartozó  pénzügyi-műszaki  ütemtervvel.  A  közbeszerzés  becsült  értéke  11 000 000  Ft,  az 
ajánlattételi  felhívás  megküldésének  és  az  eljárás  megindításának  napja 2011.  október  28-a,  az 
ajánlattétel  határideje  2011.  november  16-a,  a  hiánypótlási  határidő  2011.  november  25-e,  a 
javaslattétel  időpontja az eljárást lezáró döntésre 2011. november 28-a, az eljárást lezáró döntés 
meghozatala  2011.  november  30-a,  az  eredményhirdetés  időpontja  2011.  december  1-e,  a 
szerződéskötés  időpontja  2011.  december  12-e.  Kérem  a  képviselő-testület  tagjainak  a 
hozzászólásait.

Szőke Imre Andor képviselő
Ha a pályázatot nem írják ki, akkor a tervek meddig érvényesek?

Somogyi Balázs polgármester
Két évig, de hosszabbítható. Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom, hogy a Győri kastély 
„A” szárnyának felújításához szükséges engedélyezési tervek elkészítése érdekében lefolytatandó 
közbeszerzési eljárást indítsa meg a képviselő-testület. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze.

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

118/2011. (X. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Győri kastély 
„A”  szárnyának  felújításához  szükséges  engedélyezési  tervek  elkészítése  érdekében 
lefolytatandó  közbeszerzési  eljárás  tárgyában  benyújtott  előterjesztést,  és  annak 
ajánlattételi  felhívását,  illetve  közbeszerzési  időütemtervét,  és  dokumentációját  az 
előterjesztés  melléklete  szerinti  tartalommal  jóváhagyja.  A  képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívást az alábbi ajánlattevőknek 
közvetlenül küldje meg:

1) Szakra Stúdió Kft. (2092 Budakeszi, Petőfi u. 41.)
2) Fehérvár Építész Kft. (8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 14.)
3) Hélis Kft. (2092 Budakeszi, Erkel u. 69.)

A Kbt. 8. §-ának (3) bekezdése szerinti Bíráló Bizottság tagjai: dr. Lakos László jegyző, 
Szilasy  László  intézményvezető,  Rajcsányi  László  képviselő,  Kovács  Melinda 
gazdasági munkatársa és dr. Vágner Elza ügyvéd.

A képviselő-testület az eljárás lebonyolításával megbízza a Faragó és Vágner Ügyvédi 
Iroda részéről eljáró dr. Vágner Elza ügyvédet. Utasítja a polgármestert, hogy az eljárás 
lefolytatása során a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: a közbeszerzési eljárás lezárásáig folyamatos
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V. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Ötödik  napirendi  pontunk  az  egyebek.  A képviselő-testület  előtt  van  egy anyag,  amely  három 
pályázaton  való  indulást  tartalmaz.  Az  első  pályázat  címe  a  kastélypark  szabadidős,  sportcélú 
fejlesztése. A pályázat célja kulturális, történelmi és szabadidős szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
elősegítése,  meglévő  és  új  szolgáltatások  fejlesztése,  a  közrend  és  közbiztonság  elősegítése.  A 
pályázat összköltsége 6 750 000 Ft, a támogatás összege 5 400 000 Ft, az önrész 1 350 000 Ft. A 
második pályázat címe négy évszak rendezvénysorozat. A pályázat célja a térségi együttműködések 
elősegítése, egységes arculati elemek kialakítása. A pályázat összköltsége 5 000 000 Ft, a támogatás 
összege  4 000 000  Ft,  az  önrész  1 000 000  Ft.  A  harmadik  pályázat  címe  „Ami  idén  történt 
Perkátán”  című  kiadvány  elkészítése.  A  pályázat  célja  a  térségi  együttműködés  keretében 
kiadványok  és  honlap  készítés  támogatása.  A  pályázat  összköltsége  312 500  Ft,  a  támogatás 
összege  250 000  Ft,  az  önrész  62 500  Ft.  Szeretném  a  képviselő-testület  támogatását  kérni  a 
pályázatok beadásához. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.

Szőke Imre Andor képviselő
Ha az  iskola  területe  állami  tulajdonba  kerül,  lehetne-e  egységesíteni  az  iskola  területét?  Szét 
lehetne választani a kastély és az iskola közötti részt.

Somogyi Balázs polgármester
Tehát nem az iskola javára, hanem az iskola rovására venné el ezt a területet?

Szőke Imre Andor képviselő
Igen.

Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben  nincs  több  hozzászólás,  javaslom,  hogy  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  a 
kastélypark  szabadidős,  sportcélú  fejlesztése  címmel  nyújtson  be  pályázatot  és  biztosítsa  az 
1 350 000 Ft összegű önrészt a 2011. évi költségvetés Tartalékok előirányzat  terhére.  Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

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

119/2011. (X. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal által,  a kulturális, történelmi és szabadidős szolgáltatásokhoz 
való  hozzáférés  elősegítése,  meglévő  és  új  szolgáltatások  fejlesztése,  a  közrend  és 
közbiztonság elősegítésének támogatására meghirdetett pályázati kiírásra „Kastélypark 
szabadidős,  sportcélú  fejlesztése”  címmel  pályázat  benyújtását.  A  képviselő-testület 
vállalja az előfinanszírozást és biztosítja a pályázathoz szükséges 1 350 000 Ft összegű 
önrészt, melyet a 2011. évi költségvetés Tartalékok előirányzat terhére finanszíroz.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2011. október 26.

Somogyi Balázs polgármester
Javaslom,  hogy  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  a  négy  évszak  rendezvénysorozat 
megvalósítására  címmel  nyújtson be  pályázatot  és  biztosítsa  az 1 000 000 Ft  összegű önrészt  a 
2011. évi költségvetés Tartalékok előirányzat terhére. Aki ezzel egyetért,  kérem, kézfelemeléssel 
jelezze.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 nem tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza:

120/2011. (X. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal által, a térségi együttműködések elősegítése, egységes arculati 
elemek  kialakításának  támogatására  meghirdetett  pályázati  kiírásra  „Négy  évszak 
rendezvénysorozat”  címmel  pályázat  benyújtását.  A  képviselő-testület  vállalja  az 
előfinanszírozást és biztosítja a pályázathoz szükséges 1 000 000 Ft összegű önrészt, 
melyet a 2011. évi költségvetés Tartalékok előirányzat terhére finanszíroz.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2011. október 26.

Somogyi Balázs polgármester
Javaslom, hogy Perkáta Nagyközség Önkormányzata „Ami idén történt Perkátán” című kiadvány 
elkészítése címmel nyújtson be pályázatot és biztosítsa a 62 500 Ft összegű önrészt a 2011. évi 
költségvetés Tartalékok előirányzat terhére. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

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

121/2011. (X. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal által, a térségi együttműködés keretében kiadványok és honlap 
készítésének támogatására meghirdetett pályázati kiírásra „Ami idén történt Perkátán” 
című kiadvány elkészítése címmel pályázat benyújtását. A képviselő-testület vállalja az 
előfinanszírozást  és  biztosítja  a  pályázathoz  szükséges  62 500  Ft  összegű  önrészt, 
melyet a 2011. évi költségvetés Tartalékok előirányzat terhére finanszíroz.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2011. október 26.

Somogyi Balázs polgármester
Egyebek  napirendi  pontban  szükséges  a  Polgármesteri  Hivatal  63/2003.  (VI.  30.)  számú 
határozatával elfogadott Alapító Okiratának módosítása. 

Dr. Lakos László jegyző
A testületi  anyag előkészítése során még nem tudtuk, hogy az Alapító Okirat  újabb módosítása 
szükséges.  A mai  napon  jelezte  a  Magyar  Államkincstár,  hogy jogszabályváltozás  miatt  ismét 
módosítani kell az Alapító Okiratot. Az ő iránymutatásaik alapján készült el az újabb módosítás.

Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs hozzászólás, javaslom az 
Alapító Okirat módosításának elfogadását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 nem tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza:

122/2011. (X. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Polgármesteri  Hivatal 
63/2003. (VI. 30.) számú határozatával elfogadott Alapító Okiratának 6./ és 9./ pontja az 
alábbiak szerint módosul:

6./ A költségvetési szerv típusa:

     - Feladatellátásához kapcsolódó funkciója: önállóan működő és gazdálkodó

        Irányítója: Polgármester

        Vezetője: Jegyző      

 9./ A Polgármesteri Hivatal alaptevékenysége:

        TEÁOR’08 alapján: 8411 Általános közigazgatás

       Szakágazati besorolása:           841105 Helyi önkormányzatok, valamint 
                                                többcélú kistérségi társulások
                                                igazgatási tevékenysége

Szakfeladat rend szerinti alaptevékenysége

Szakfeladatok 2010. január 1-től

813000-1 Zöldterület-kezelés
890441-1 Közcélú foglalkoztatás
412000-1 Lakó- és nem lakó épület építése
421100-1 Út, autópálya építése
421300-1 Híd, alagút építése
421100-1 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
429900-1 Egyéb m.n.s. építés
431100-1 Bontás
431200-1 Építési terület előkészítése
581400-1 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
602000-1 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása 
681000-1 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
812900 Egyéb takarítás
841112-1 Önkormányzati jogalkotás
841114-1 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115-1 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841117-1 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118-1 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841191-1 Nemzeti ünnepek programjai
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841192-1 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
842155-1 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
842541-1 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
811000-1 Építményüzemeltetés
841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
890442-1 Közhasznú foglalkoztatás
841401-1 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő 
szolgáltatások
841402-1 Közvilágítás
841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistétségi társulások elszámolásai
851000-1 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852000-1 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
841173-1 Statisztikai tevékenység (alaptevékenység) szakfeladat
862101-1 Háziorvosi alapellátás
862102-1 Háziorvosi ügyeleti ellátás
862301-1 Fogorvosi alapellátás
862302-1 Fogorvosi ügyeleti ellátás
869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás
750000-1 Állat-egészségügyi ellátás
880000-1 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása
881011-1 Idősek nappali ellátása
882112-1 Időskorúak járadéka
882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114-1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115-1 Ápolási díj alanyi jogon
882116-1 Ápolási díj méltányossági jogon
882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882119-1 Óvodáztatási támogatás
854234-1 Szociális ösztöndíjak
889969-1 Egyéb speciális ellátások
882111-1 Rendszeres szociális segély
882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122-1 Átmeneti segély
882123-1 Temetési segély
882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882202-1 Közgyógyellátás
882203-1 Köztemetés
889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
370000-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
382101-1 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
960302-1 Köztemető-fenntartás és működtetés

 
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2011. október 26.

Dr. Lakos László jegyző
Az  előző  képviselő-testületi  ülésen  kaptam  egy  feladatot  arra  vonatkozóan,  hogy  a  honos  és 
őshonos fafajokkal kapcsolatban konzultáljak a tervezővel.  Levelében arról tájékoztatott,  hogy ő 
nem  tartja  célszerűnek  azt,  hogy  kötelezően  elrendeljük  az  őshonos  fafajok  kizárólagosságát. 
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Küldött egy listát a honos és őshonos fafajokról és azt javasolja, hogy építsük be függelékként a 
Helyi Építési Szabályzatba, ajánlott fafajokként.

Somogyi Balázs polgármester
Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy egyebek napirendi pontban van e kérdés, hozzászólás?

Szőke Imre Andor képviselő
Mit lehet azzal tenni, hogy a Takács Lajossal szemben lakók sittel töltik fel a vízelvezető árkot, 
ahogy ezt tavaly is tették.  Ez ellen kell  megoldást  találni  nem csak azért,  mert  a sitt eltömíti  a 
vízelvezetőt, hanem azért is, mert annak nem ott van a helye. 

Somogyi Balázs polgármester
Ezzel kapcsolatban már kaptam egy észrevételt, és ezt az ügyet ki fogjuk vizsgálni. 

Szőke Imre Andor képviselő
A háztól körülbelül öt méterre töltötték fel az árkot.

Rajcsányi László képviselő
A vízelvezető árok ott megvan.

Szőke Imre Andor képviselő
Nincs, mert magam fényképeztem le.

Rajcsányi László képviselő
Most valóban nem ott van a vízelvezető árok, de a vízelvezető árok megvan.

Szőke Imre Andor képviselő
A ház előtt megvan, de a ház háta mögött nincs meg a vízelvezető árok. Szeretném megkérdezni, 
hogy  milyen  gyakorisággal  frissül  a  honlap,  mert  a  tegnapi  napon  még  én  nem  szerepeltem 
képviselőként. 

Somogyi Balázs polgármester
Orvosolni fogjuk a problémát. 

Szőke Imre Andor képviselő
Érdeklődnék, hogy azok az emberek, akik az iskolában dolgozzák le a büntetésüket, azoknak az 
embereknek a munkájával valamennyit spórol az Önkormányzat.

Somogyi Balázs polgármester
Ez  nem  az  iskolára  vonatkozik,  hanem  a  közérdekű  munkát  végzőkre.  Az  eddigi  legnagyobb 
kiszabott  összeg  80 000  Ft  volt,  amit  5 000  Ft-onként  dolgoztak  le.  Ha  szakmunka  végzése 
szükséges, akkor próbáljuk őket arra használni, de inkább parkmunkákban vesznek részt. 

Szőke Imre Andor képviselő
Dolgoznak  e  ott  olyan  emberek,  akiknek  a  ledolgozott  munkájukkal  tudjuk  csökkenteni  a 
vállalkozónak kifizetett összeget.

Somogyi Balázs polgármester
Aki ott dolgozik, az egyik sem közérdekű munkás. Amennyiben nincs több hozzászólás, a testületi 
ülést bezárom.
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Több  kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el,  Somogyi  Balázs  polgármester  az  ülést  20:10 
perckor bezárta.

Somogyi Balázs Dr. Lakos László
   polgármester        jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Szilasy László                Szőke Imre Andor
                 képviselő                     képviselő 
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