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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV
Készült: A 2012. július 11-én 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme
Jelen vannak:
Somogyi Balázs polgármester, Rajcsányi László József, Ujfalusi Pál, Szilasy László, Szőke
Imre Andor képviselő-testületi tagok
Dr. Lakos László jegyző
Somogyi Balázs polgármester
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel öt fő testületi tag jelen van. Kovács Ferenc és dr.
Tóth Ferenc képviselő úr jelezte távolmaradását. Javaslatot teszek a jegyzőkönyv hitelesítőkre
Szőke Imre Andor és Ujfalusi Pál testületi tagok személyére.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot 5 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta.
Somogyi Balázs polgármester
A kiküldött napirendben egy változtatást javaslok. Javaslom, hogy negyedik napirendi pontban
tárgyaljuk az intézményi étkezési térítési díjakról szóló 7/2007. (III. 30.) számú rendelet
módosítását. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy egyéb napirendre van e javaslat.
Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a módosított napirendet az említettek szerint. Aki a
módosított napirendet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
71/2012. (VII. 11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a módosított
napirendet az alábbiak szerint.
NAPIREND
1. A 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 9/2012. (IV. 27.) számú rendelet
módosítása
2. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 23/2011. (X. 27.) számú rendelet
módosítása
3. Perkáta Nagyközség Településrendezési terve II. számú módosításának megtárgyalása
4. Az intézményi étkezési térítési díjakról szóló 7/2007. (III. 30.) számú rendelet
módosítása
5. 2012. II. félévi ülésterv meghatározása
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6. Egyebek
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2012. július 11.
I. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Első napirendi pontunk a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 9/2012. (IV. 27.) számú
rendelet módosítása. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Rajcsányi László József képviselő
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, két szavazásra van szükség. Elsőként egy határozati javaslatot
kell elfogadnunk, amely az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek
várható összegét tartalmazza a költségvetési évet követő három évre. Aki a határozati javaslatot
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
72/2012. (VII. 11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközségi Önkormányzata az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő
hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011 (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1)
bekezdésében meghatározottak szerinti saját bevételeit, valamint Magyarország
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő
három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
Saját bevételek:
Bevételek
Helyi adó

2013
18 000 000

2014
18 000 000

2015
18 000 000

Önkormányzati vagyon hasznosítása
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
Tárgyi eszköz, immateriális jószág,
részvény, részesedés, vállalat érékesítés,
privatizáció

8 500 000
0

8 500 000
0

8 500 000
0

0

0

0

Bírság, pótlék és díjbevétel

3 800 000

3 800 000

3 800 000

0

0

0

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Fizetési kötelezettségek:

Fizetési kötelezettségek

2013.

MTZ lízingdíj

245 400 Ft

2014.

2015.
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Földterület vásárlása (Baracs-Nagyvenyim-Perkáta
útépítéshez)
187 500 Ft
Raiffeisen Bank Zrt-folyószámla hitel
Raiffeisen Bank Zrt-kötvénykibocsátás óvadéki
célú rész
Raiffeisen Bank Zrt-kötvénykibocsátás fejlesztési
célú rész

187 500 Ft

20 000 000 Ft 20 000 000 Ft

20 000 000 Ft
1 127 000 EUR

26 000 EUR

28 000 EUR

32 000 EUR

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2012. július 11.
Somogyi Balázs polgármester
Aki elfogadja a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 9/2012. (IV. 27.) számú rendelet
módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
rendeletet alkotja:
11/2012. (VII. 12.) számú képviselő-testületi rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a 2011. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló 9/2012. (IV. 27.) 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” szóló 23/2011. (X.
27.) számú rendelet módosítása. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 25. § (4) bekezdésének b) pontja értelmében a jogosultságot megállapító szerv
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállását évente legalább
egyszer felülvizsgálja. A felülvizsgálat során a Szoc. tv. 36. § (2) bekezdésének e) pontja kimondja,
hogy meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságot annak a foglalkoztatást
helyettesítő támogatásra jogosult személynek, aki a foglalkoztatás helyettesítő támogatásra való
jogosultságának a 25. § (4) bekezdés b) pontja szerinti éves felülvizsgálata során, a felülvizsgálat
időpontját megelőző egy évben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságának
fennállása alatt legalább 30 nap időtartamban közfoglalkoztatásban nem vett részt, vagy kereső
tevékenységet- ideértve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített
munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát is –nem folytatott, vagy
munkaerőpiaci programban nem vett részt, vagy a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerint és legalább hat hónap időtartamra meghirdetett
képzésben nem vett részt vagy ilyen képzésben való részvétele nincs folyamatban. Perkáta
Nagyközség Önkormányzata a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő embereket
megpróbálta közfoglalkoztatásba bevonni. A foglalkoztatást megelőzően mindenki orvosi
alkalmassági vizsgálaton vett részt, ahol néhányan nem alkalmas vagy véglegesen nem alkalmas
minősítést kaptak. Ezeket az embereket nem lehetett foglalkoztatni, ezért az ő ellátásukat az éves
felülvizsgálatkor meg kell szüntetni, feltéve, ha egyéb keresőtevékenységet nem folytattak,
munkaerőpiaci programban nem vettek részt, illetve az Flt. szerinti és legalább hat hónap
időtartamban meghirdetett képzésben nem vettek részt vagy ilyen képzésben való részvétele nincs
folyamatban. Az Szt. 37.§ (1) bekezdése b) pontja lehetőséget ad rá a települési
önkormányzatoknak, hogy helyi rendeletükben az aktív korúak ellátására jogosult személy családi
körülményeire, egészség- vagy mentális állapotára tekintettel az aktív korúak ellátása, azon belül a
rendszeres szociális segély egyéb feltételeit meghatározza. Kérem a képviselő-testület tagjainak a
hozzászólásait.
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Rajcsányi László József képviselő
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
Szőke Imre Andor képviselő
Teljes mértékben támogatom ezt a módosítást.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom a rendelet módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
rendeletet alkotja:
12/2012. (VII. 12.) számú képviselő-testületi rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 23/2011. (X. 27.) számú rendelet
módosítását. A módosító rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
III. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Harmadik napirendi pontunk Perkáta Nagyközség Településrendezési terve
módosításának megtárgyalása. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.

II.

számú

Dr. Lakos László jegyző
Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a Főépítészi irodának benyújtottuk a módosítást. A Középdunántúli Területi Tervtanács financiális okokból nem tudja 30 munkanapon belül véleményét
meghozni és a tervek továbbdolgozását ajánlják. Szőke Imre képviselő úrtól kérdezem, hogy
sikerült-e megnyitnia a küldött állományokat?
Szőke Imre Andor képviselő
Nem sikerült megnyitni.
Dr. Lakos László jegyző
Akkor megmutatom, hogy miről is szól a módosítás. Ebben az ütemben öt tömb módosításáról van
szó. A Hungrana és a vasút közötti részt ipari területté lett minősítve. Egy tömbbelső feltárás történt
a Bocskai utca kertjeinél. A Zrínyi utcával párhuzamos utcában új építési övezet kijelölése történt,
ami a szerkezeti tervben megvolt, csak a részletes szabályozási tervét kellett elkészíteni. Két
csúszásveszélyes terület van, egyrészt az Árpád utca, a Petőfi utca közötti terület, másrészt az
Arany J. utca területe. Ezeket a területeket az eredeti tervben építési tilalom alá helyeztük, a
részletes szabályozása most történt meg. Az építési tilalom tíz évig lenne fenntartható, ezzel
mindenképpen kellett valamit kezdenünk. Az eredeti terv szerint az építési tilalom alá tartozó
területek a térképen piros x-szel vannak jelölve, ami azt jelentette, hogy új építésű lakóingatlanok
kialakítására nem volt lehetőség, viszont a 30 %-os beépítési százalékon belül a meglévő épületek
bővítése az megtörténhetett volna. Ezt szabályozta úgy a jelenlegi terv, hogy geológiai
szakvéleményekre alapozva meghatározásra kerültek azok a csúszásveszélyes területi határok,
amelyeken belül nem szabad, illetve amelyeken belül csak bizonyos feltételek teljesítése esetén
szabad építkezni.
Rajcsányi László József képviselő
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
Szőke Imre Andor képviselő
Az Árpád utca két utcarészből áll. Nem lehetne őket összekötni? Ott tűnnek el a fák, a bokrok téli
időszakban, az alsó út egy idő után meg fog szűnni, mert oda folyik a sár.
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Rajcsányi László József képviselő
A fák már elfogytak.
Dr. Lakos László jegyző
A tervben egybe van a két utca, ez módosítást nem igényel.
Szőke Imre Andor képviselő
Ott jártam kocsival egyszer, többször nem próbáltam meg. A Zrínyi utca végén kialakított út és
leendő házakkal kapcsolatban úgy emlékszem, hogy négy évvel ezelőtt volt egy közmeghallgatás,
ahol az építész azt javasolta, hogy a belső telkeket próbáljuk meg leválasztani a kertektől ezzel
kisebb telkeket kialakítva. Én is látom, mint itt lakó, hogy akik ide költöznek, azok nem biztos,
hogy állattartással vagy mezőgazdasággal szeretnének foglalkozni. Nem lehet olyan belső
területeket kialakítani, ahol a nagytelkeket ketté lehetne osztani építési területnek? Például a
György Gy. u. alján ott van a földút, és ott is lehetne kialakítani.
Dr. Lakos László jegyző
Ez megtörtént a Széchenyi utcán és a Baross utcán is.
Somogyi Balázs polgármester
Tervszinten megvan, de nem tudjuk, hogy mikor valósulhat meg. Amennyiben nincs több
hozzászólás, javaslom elfogadásra Perkáta Nagyközség Településrendezési terve II. számú
módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
73/2012. (VII. 11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Perkáta Nagyközség
Településrendezési terve II. számú módosítását.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2012. július 11.
IV. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Negyedik napirendi pontunk az intézményi térítési díjakról szóló rendelet módosítása. Kérdezem a
képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Szőke Imre Andor képviselő
Mióta kell 27 %-os áfát fizetni az ebéd után?
Somogyi Balázs polgármester
2012. január 1-je óta.
Szőke Imre Andor képviselő
Akkor azok az emberek, akik idáig fizették, nem fizettek 27 %-os áfát, mert a régi térítési díjakat
fizették?
Somogyi Balázs polgármester
Úgy gondolom, hogy az ebéd befizetéskor az intézmény már alkalmazta az új áfa mértéket.
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra először a határozati javaslatot az
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élelmiszer nyersanyagnorma összegére vonatkozóan. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
74/2012. (VII. 11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta az Önkormányzat
által fenntartott intézményeknél alkalmazott élelmiszer nyersanyagnormákat az alábbiak
szerint:
Intézmény
megnevezése:

2012. augusztus 15.

2012. szeptember

Szociális intézmény:
- idősek napközi otthona
reggeli, uzsonna
ebéd

239
291

241
294

Oktatási intézmény:
- óvodai ellátás
tízórai, ebéd, uzsonna

332

338

- iskola napközi otthon
tízórai, ebéd, uzsonna

403

411

- iskola menza
ebéd

267

272

- felnőtt étkeztetés
ebéd

339

346

A nyersanyagárak az áfát nem tartalmazzák.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2012. július 11.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom elfogadásra az intézményi étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítását. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
rendeletet alkotja:
13/2012. (VII. 12.) számú képviselő-testületi rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „az intézményi
étkezési térítési díjakról” szóló 7/2007. (III. 30.) számú rendelet módosítását. A
módosító rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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V. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Ötödik napirendi pontunk a 2012. II. félévi ülésterv meghatározása. Kérem a képviselő-testület
tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra az üléstervet. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
75/2012. (VII. 11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyta a 2012. II. félévi
üléstervet. Az ülésterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2012. július 11.
VI. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Hatodik napirendi pont az Egyebek. Egy anyag került a képviselő-testület elé Perkáta Nagyközség
Önkormányzata és Iváncsa Község Önkormányzata közötti átmeneti megállapodással kapcsolatban.
A 2012. március 29-én meghozott és május elején jogerőssé vált bírósági döntés értelmében az
Ítélőtábla Iváncsa keresetét helybenhagyta. Így Perkáta Nagyközség Önkormányzata a tanuszoda
pert elvesztette, ezért a 2009-2010-es időszakra vonatkozó fizetési kötelezettségünket teljesítenünk
kell. A tegnapi napon a bírósági végrehajtó inkasszót nyújtott be Önkormányzatunk ellen, a mai
napon körülbelül 4 millió Ft-ot tudott inkasszálni. Ezzel kapcsolatban tárgyalást folytattam Iváncsa
Község polgármesterével egy átmeneti megállapodás kötésére. Egy olyan megállapodás tervezetet
terjesztenék a testület elé, amely a kistérségben meghozott döntésekhez idomulna. Iváncsa Község
Önkormányzatát inkasszálta a Kerex Iváncsa Tanuszoda Kft-t. Pusztaszabolcs Önkormányzata 2324 millió Ft-ot fizetett be. A múlt szerdai kistérségi ülésen egy átmeneti megállapodásra
hatalmazták fel a kistérségi társulásban lévő települések Iváncsa Község Önkormányzatát. Több
pontot fogadott el a Kistérségi Társulási Tanács. Egyrészt azt, hogy a 6,8 millió Ft-os szolgáltatási
díj helyett 3 millió Ft-ot hajlandó fizetni a kistérség nyolc településére létszámarányosan. Ezáltal
jogfentartással Iváncsa Község Önkormányzata aláírja a teljesítésigazolásokat, visszavonja és
felfüggeszti az inkasszálást augusztus 31-ig. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait
az átmeneti megállapodás fő pontjaihoz.
Szőke Imre Andor képviselő
A megállapodás pontjai között szerepel az, hogy 2012. szeptember 30-ig nem kezdeményez újabb
végrehajtást Iváncsa Község Önkormányzata. Ezek szerint október 1-jén már kezdeményezhet,
hiszen október 10-től érvényes a megállapodás szövege. Perkáta a bírósági ítélettel megállapított
fizetési kötelezettségét 2012. október 10-től december 10-ig három egyenlő részletben teljesíti. Itt
van egy tíz napos csúszás. Érdemes lenne úgy módosítani, hogy október 10-ig nem kezdeményez
végrehajtást.
Somogyi Balázs polgármester
A szeptember 30-ai időpont a négyoldalú tárgyalásokhoz van igazítva. Ez a dátum szerepel a
Kistérség által felhatalmazott Iváncsa és a Kerex Iváncsa Tanuszoda Kft. által megkötendő
ideiglenes megállapodásban is.
Szilasy László képviselő
Milyen eredményre vezetnek a négyoldalú tárgyalások?
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Somogyi Balázs polgármester
Két megoldás lehet. Egyik az, hogy az állam megegyezik a Kerex Iváncsa Tanuszoda Kft-vel a
kivásárlás összegéről. A másik az, hogy megállapodásra kell jutnia az Önkormányzatnak Iváncsa
Község Önkormányzatával a perre kifizetett költségre a többi település tartozása miatt, amire 100
millió Ft összegű keresetet nyújtott be a Kerex Kft, amiből 25 millió Ft-ot inkasszált. Van még
kötbérigény is, ami hozzávetőlegesen 150 millió Ft. Mind a kötbért, mind az eddigi tartozást
rendezni kell, azt követően pedig meg kell egyezni a kivásárlás összegéről.
Szőke Imre Andor képviselő
Mi a lehetősége annak, hogy az állam kivásárolja a Kerex Kft-t? A fennmaradó, még el nem készült
parkoló, vízelvezető megépítésébe az Önkormányzatnak is be kell szállnia?
Somogyi Balázs polgármester
Elvileg nem. A Kerex Kft. a viszont keresetet azért nyújtotta be, mert egyrészt szerinte a kötbérrel
még használható az uszoda. Másrészt a keresetnek még része az, hogy a kötbér fizetésén túl
beruházási tételeket is megvalósítson.
Szilasy László képviselő
Az elejétől kezdve ez egy elrontott vállalkozás. Iváncsa nem egy turisztikai központ. Az iskolai és
óvodai úszásoktatásból fenntartani egy uszodát ráfizetés.
Dr. Lakos László jegyző
A területfejlesztési feladatokat átruháztuk a kistérségre. Viszont a kistérség azzal a döntésével, hogy
jóváhagyatta a testületekkel azt az elvi döntést, hogy megépüljön a tanuszoda Iváncsa
gesztorságával közös üzemeltetésben, PPP program keretében, ezzel visszaadták a jogot és ezt el is
ismerte a bíróság. Azt mondta azonban, hogy Perkáta teljes egészében hozzájárult a közös
üzemeltetéshez, holott Perkáta határozata nem erről szólt.
Rajcsányi László József képviselő
Azért, hogy elkerüljük a váratlan inkasszókat, egy saját ütemezést kell kialakítanunk a tartozás
megfizetésére.
Szilasy László képviselő
Támogatom az átmeneti megállapodás megkötését.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom az átmeneti megállapodás feltételeinek elfogadását.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
76/2012. (VII. 11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Perkáta Nagyközség
Önkormányzata és Iváncsa Község Önkormányzata közötti átmeneti megállapodás
megkötését az alábbi feltételekkel.
1. Iváncsa a jelenleg Perkáta ellen folyamatban lévő végrehajtási eljárást haladéktalanul
megszünteti.
2. 2012. szeptember 30-ig nem kezdeményez újabb végrehajtást.
3. Perkáta a bírósági ítélettel megállapított fizetési kötelezettségét 2012. szeptember 10től december 10-ig három egyenlő részletben teljesíti.
4. Amennyiben a négyoldalú tárgyalások eredményre vezetnek, Perkáta a törlesztő
részletekbe beszámíthatja a Kerex Kft-től esetlegesen behajtott kötbér rá eső arányos
részét.
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5. Perkáta vállalja, hogy a bírósági határozattal nem érintett 2010-es, valamint a 20112012. évben keletkezett tartozásainak rendezésére a többi hátralékos önkormányzat
bevonásával tárgyalásokat kezdeményez.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2012. július 11.
Somogyi Balázs polgármester
Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy a Perkáta-Nagykarácsony-Aba ÁMK éves
értékelését igazgató úr elkészítette, ezzel törvényi kötelezettségének eleget tett.
Szilasy László képviselő
Az éves értékelés megtekinthető az iskola honlapján pdf formátumban.
Somogyi Balázs polgármester
Az iskola konyha közbeszerzési eljárása tanácsadónk szerint sikeresnek bizonyul. Három napja
jelent meg a hirdetmény a közbeszerzési értesítőben 2012. július 24-ei beadással. Eddig hat darab
dokumentációt vásároltak meg.
A múlt hét szerdán szomorú eset történt. A Sport utcában kihelyezett gerendákból hiányzik, darus
kocsival szállították el. Ebben az ügyben megtesszük a jogi lépéseket.
Az elkövetkezendő időszakban az alábbi rendezvények zajlanak. 2012. július 8-án tíz fős delegáció
utazott el Franciaországba. A tanulók az osztályfőnökök ajánlásai alapján lettek kiválasztva.
2012. július 15-én lesz a József A. utcában a haranglábnál egy ünnepség.
2012. július 15-22- ig nyolc francia gyermek két kísérővel érkezik Perkátára.
2012. július 27-28-án kerül megrendezésre a Bicska fesztivál.
2012. július 23-31-ig Huaxiang és Fengtai delegációja érkezik Perkátára.
Szőke Imre Andor képviselő
A tavalyi évben már szó volt a Takács Lajossal szemben lerakott szemétről és törmelékről.
Érdeklődnék, hogy ez mit vont maga után? Továbbra is folytatják a szemétlerakást. Lassan a másik
vizes árkot is betömik vele.
Dr. Lakos László jegyző
Meg kell néznem, hogy milyen intézkedés született.
Szőke Imre Andor képviselő
Polgármester úrtól kértem, hogy nézze meg Erdős Károly telefonszámláját, annak nagyságát.
Polgármester úr ígéretet tett nekem arra, hogy megnézi.
Somogyi Balázs polgármester
Nem tartom irreálisan magasnak a számláját, hiszen ő az az ember, aki 50 főt irányít. A számlák
összegeit képviselő úr kérésére összeállítjuk és átadjuk.
Szőke Imre Andor képviselő
Igen, kérem átadni. Többen jelezték, hogy van olyan ember, aki csak reggel bejön aláírni és nem
dolgozik. Ezt ki ellenőrzi?
Somogyi Balázs polgármester
Nem tudunk erről, hogy lenne ilyen, de ha van, akkor mind a felettesét, mind pedig őt
szankcionáljuk.
Szőke Imre Andor képviselő
Nem látom, hogy a szökőkút működne. Javaslom az áthelyezését.
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Szilasy László képviselő
Nem helyezhetjük át 5-6 évig, mert pályázat része.
Somogyi Balázs polgármester
Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy van-e egyéb kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, a
testületi ülést bezárom.
Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester a testületi ülést 18:30
perckor bezárta.

Somogyi Balázs
polgármester

Dr. Lakos László
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Szőke Imre Andor
képviselő

Ujfalusi Pál
képviselő
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