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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Készült: A 2013. február 6-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, Laki Ferenc képviselő-testületi tagok
Dr. Lakos László jegyző
Somogyi Balázs polgármester
Köszöntöm a jelenlévőket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel hat fő testületi tag
jelen van. Ujfalusi Pál képviselő úr jelezte távolmaradását. Javaslatot teszek a jegyzőkönyv
hitelesítőkre Kovács Ferenc és Laki Ferenc 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
A képviselő-testületi ülés összehívása telefonos meghívás alapján történt. Négy napirendi pontot
javaslok elfogadásra. Az első a KEOP-5.5.0/B „Épületenergetikai fejlesztések megújuló
energiaforrás hasznosítással kombinálva” című pályázattal kapcsolatos döntéshozatal, a második
Perkáta Nagyközség Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának elfogadása, harmadik napirendi
pont „A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról” szóló 11/2007. (IV. 4.)
önkormányzati rendelet 3. számú függelékének a módosítása, negyedik napirendi pont „A
talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról” szóló 21/011. (X. 11.) önkormányzati rendelet 1.
számú függelékének a módosítása. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy egyéb napirendi
pontra van-e javaslat?
Laki Ferenc képviselő
Két napirendi pont felvételére tennék javaslatot. Az egyik a perkátai utak javítása. Ezzel
kapcsolatban havonta vagy kéthavonta lehetne megbeszélést tartani vagy egy tervet készíteni.
Fontos az iskola, az óvoda korszerűsítése, de az utak is fontosak. A másik a kamionok kitiltása
Perkátáról.
Somogyi Balázs polgármester
Terv készítése nélkül is foglalkozunk ezekkel a problémákkal. Képviselő úr említette, hogy
javaslatot fog tenni a súlykorlátozó táblákra vonatkozóan.
Laki Ferenc képviselő
Ha jól tudom, akkor a körforgalom és kijárói az önkormányzat tulajdonában vannak.
Somogyi Balázs polgármester
Mit tárgyaljunk ezzel kapcsolatban? Szavaznunk kell arról, hogy felvegyük-e napirendre. Ha van
róla anyag, akkor felvesszük. Ha nincs, akkor természetesen e nélkül is intézem a
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településfejlesztési kérdéseket. A másik kérdésre vonatkozóan azt mondta, hogy egy anyagot fog a
testület elé terjeszteni. Ha van anyag, felveszem napirendre, ha nincs, akkor nem.
Laki Ferenc képviselő
Bocsánat, de nem készítettem anyagot.
Somogyi Balázs polgármester
Aki polgármesterjelöltnek indult, annak mindent tudnia kell. Volt olyan képviselő, aki hat nap alatt
mindennel tisztában volt. Nem javaslom felvenni ezt a két napirendet, mert írásos anyag nem
készült. Aki egyetért azzal, hogy Laki Ferenc képviselő úr által javasolt két napirendet tárgyaljuk,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 0 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
8/2013. (II. 06.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem
veszi fel napirendjére a perkátai utak javítására, illetve a súlykorlátozó táblákra
vonatkozó napirendi javaslatokat előterjesztés hiányában.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. február 6.
Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
Javaslom, hogy Jegyző urat kérjük meg, hogy a súlykorlátozó táblával kapcsolatban egy javaslatot
terjesszen a képviselő-testület elé a következő rendes ülésére. Akkor arról tudunk tárgyalni, mert
anyag nélkül nehéz. Arról volt korábban már szó, hogy ha az önkormányzat tulajdonába kerül az út,
akkor tehetünk átmenő forgalmat kiszűrő javaslatot.
Dr. Lakos László jegyző
Arra van lehetőségünk, hogy javasoljuk ezt a korlátozást a fenntartó felé.
Szilasy László képviselő
Tehát mivel az elkerülő út ideiglenes használatba vételben van, ezért nem tudunk a faluban
súlykorlátozást bevezetni.
Dr. Lakos László jegyző
Tulajdonképpen nem ezért, hanem azért mert a 62. számú főút nem az önkormányzat tulajdonában
van. Amíg a végleges forgalomba helyezés meg nem történik, addig nem fog a tulajdonunkba
kerülni.
Szilasy László képviselő
Ha meghatározzuk, hogy x tonna alatt csak célforgalommal lehet behajtani Perkátára, reméljük,
hogy csökkenteni fogja a kamionforgalmat. Aki jelenleg bejön Perkátára és nem az elkerülő úton
megy, az jelen pillanatban is célforgalommal jön be.
Dr. Lakos László jegyző
Igen, de nehéz meghatározni, hogy mi számít célnak.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a napirendet az említettek szerint. Aki
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
9/2013. (II. 06.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata elfogadta a napirendet az alábbiak szerint.
Napirendi pontok:
1.

A KEOP-5.5.0/B „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással
kombinálva” című pályázattal kapcsolatos döntéshozatal
2. Perkáta Nagyközség Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának megtárgyalása
3. „A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról” szóló 11/2007.
(IV. 4.) önkormányzati rendelet 3. számú függelékének módosítása
4. „A talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról” szóló 21/011. (X. 11.)
önkormányzati rendelet 1. számú függelékének módosítása
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. február 6.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta a
napirendet.
I. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Első napirendi pontunk a KEOP-5.5.0/B „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás
hasznosítással kombinálva” című pályázattal kapcsolatos döntéshozatal. Korábban hozott a
képviselő-testület egy döntést arról, hogy a 7,6 millió Ft összegű előkészítő költség a pályázatban el
nem számolható költséggé válik és ezzel az összeggel nőtt a pályázat önrésze. A tervezett beruházás
teljes beruházási költsége bruttó 219 481 694 Ft. A pályázat végső költségvetésének elfogadása
szükséges, amelyet az előterjesztés tartalmaz. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Rajcsányi László József képviselő
A műszaki tartalmat átnézve, ha a négy épületnél megvalósulna a fejlesztés, akkor a következő
évtizedekre le lenne a gondunk az épületek felújításáról és az energiaköltségéről is. Én sokallom az
éves megtakarítás összegét, amely 8 683 898 Ft.
Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
A pályázathoz szükséges-e igazolni, hogy az önrész a számlánkon rendelkezésre áll?
Somogyi Balázs polgármester
Nem.
Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
A közbeszerzési eljárás elbírálásakor lehet-e visszalépési indok az önrész hiánya?
Somogyi Balázs polgármester
A pályázat előkészítésével párhuzamosan egy feltételes közbeszerzési eljárás is megvalósul, hogy
ha pozitív a döntésünk pályázati támogatás tekintetében, akkor minél előbb megkezdjük a projektet.
A tervek szerint a projekt 2013-ban nem tud megvalósulni. A pályázat beadási határideje hetekkel
kitolódott, a tervezett befejezési határidő 2014. áprilisa lenne.
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Szilasy László képviselő
Több épületről van szó, ezért a 8 683 898 Ft összegű éves megtakarítást nem tartom irreálisnak.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra az előterjesztést, amely tartalmazza a
pályázat megvalósulási helyszínének pontos címeit, a projekt megnevezését, a pályázat konstrukció
számát, a tervezett beruházás teljes beruházási költségét, a tervezett beruházás elismerhető
bekerülési költségét, az önkormányzati saját erő összegét és a KEOP forrásból származó támogatás
igényelt összegét. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
10/2013. (II. 06.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a KEOP –
2012-5.5.0/B „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással
kombinálva” című pályázati konstrukció keretében pályázatot nyújt be.
1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címei és helyrajzi számai:
Hivatal: 2431 Perkáta, Szabadság tér 1. (Hrsz.: 584)
Általános Iskola: 2431 Perkáta, Dózsa György utca 13. (Hrsz.: 1105)
Orvosi Rendelő: 2431 Perkáta, Dózsa György utca 10-12. (Hrsz.: 650/1)
Óvoda: 2431 Perkáta, Bocskai István utca 2. (Hrsz.: 1122/4)
2. A Projekt megnevezése:
Perkáta Nagyközség Önkormányzat intézményeinek épületenergetikai fejlesztései megújuló
energiaforrással kombinálva
3. A pályázati konstrukció száma:
KEOP – 2012-5.5.0/B
4. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége:
172.820.231,- Ft + Áfa, azaz 219.481.694,- Ft
5. A tervezett beruházás elismerhető bekerülési költsége:
165.120.231,- Ft + Áfa, azaz 209.702.694,- Ft
6. Az önkormányzati saját erő összege:
32.468.035,- Ft + Áfa, azaz 41.234.404,- Ft
7. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege:
140.352.196,- Ft + Áfa, azaz 178.247.290,- Ft
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott
támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében
elkülöníti.
A képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Balázs polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Somogyi Balázs polgármestert
Határidő: Azonnal
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II. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Második napirendi pontunk Perkáta Nagyközség Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának
elfogadása. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom
elfogadásra a közbeszerzési szabályzatot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
11/2013. (II. 06.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat az
Önkormányzat új közbeszerzési szabályzatának megalkotására” című előterjesztést, és
az előterjesztés mellékletét képező tervezet elfogadásával megalkotta Perkáta
Nagyközség Önkormányzatának beszerzési és közbeszerzési szabályzatát. A
közbeszerzési szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A szabályzat hatályba lépésének napja: 2013. február hó 7. napja, ezzel egyidejűleg a
90/2010. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott korábbi
közbeszerzési szabályzat hatályát veszti.
A közbeszerzési szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépését megelőzően indult és a
hatálybalépéskor folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokra is alkalmazni kell.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: folyamatos
III. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Harmadik napirendi pontunk „a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról” szóló 11/2007. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 3. számú függelékének módosítása.
Az előterjesztésben dőlt betűvel jelölt feladatok kerülnek be az önkormányzat szakfeladatainak
rendjébe.
Dr. Lakos László jegyző
A kulturális műsorok és a könyvtári szolgáltatások azért kerültek be a szakfeladat rendbe, mert ha
az ÁMK megszűnne intézményként és csak az óvoda maradna, akkor az önkormányzat, mint
költségvetési szerv látná el ezeket a feladatokat is.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra „a Képviselő-testület és szervei
szervezeti és működési szabályzatáról” szóló 11/2007. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 3. számú
függelékének módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
12/2013. (II. 06.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete „A Képviselő-testület és szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2007. (IV. 4.) önkormányzati rendelete 3.
számú függelékét az alábbiak szerint módosítja:
370000-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
382101-1 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
412000-1 Lakó- és nem lakó épület építése
421100-1 Út, autópálya építése
421300-1 Híd, alagút építése
422100-1 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
429900-1 Egyéb m.n.s. építés
430000-1 Speciális szaképítés
561000-1 Éttermi, mozgó vendéglátás
562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés
562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés
562917-1 Munkahelyi étkeztetés
581400-1 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
602000-1 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása
680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
750000-1 Állat-egészségügyi ellátás
811000-1 Építményüzemeltetés
812000 Takarítás
813000-1 Zöldterület-kezelés
841112-1 Önkormányzati jogalkotás
841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841191-1 Nemzeti ünnepek programjai
841192-1 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
841402-1 Közvilágítás
841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841901-1 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
842155-1 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
842541-1 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
851000-1 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852000-1 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
854314-1 Szociális ösztöndíjak
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
880000-1 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása
881011-1 Idősek nappali ellátása
882111-1 Aktív korúak 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
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882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882119-1 Óvodáztatási támogatás
882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122-1 Átmeneti segély
882123-1 Temetési segély
882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882202-1 Közgyógyellátás
882203-1 Köztemetés
889201-1 Gyermekjóléti szolgáltatás
889922-1 Házi segítségnyújtás
889924-1 Családsegítés
889921-1 Szociális étkeztetés
889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
889967-1 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és átalakítási támogatása
889969-1 Egyéb speciális ellátások
890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442-1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása
900400-1 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
910121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122-1 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123-1 Könyvtári szolgáltatások
910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
931204-1 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
931205-1 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása
960302-1 Köztemető-fenntartás és működtetés
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. február 6.
IV. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Negyedik napirendi pontunk „a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról” szóló 21/011.
(X. 11.) önkormányzati rendelet 1. számú függelékének módosítása. Az 1. számú függelék a
talajterhelési bevallást tartalmazza. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a rendelet 1. számú függelékének módosítását. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
13/2013. (II. 06.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete „a talajterhelési díjjal
kapcsolatos helyi szabályokról” szóló 21/2011. (X. 11.) számú rendelet 1. számú
függelékét az alábbiak szerint módosítja:
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1. számú függelék

Bevallás
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó
szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjhoz …... évről
(Benyújtandó a szennyvízelhelyezés helye szerinti települési önkormányzati
adóhatósághoz …... március 31. napjáig)

I. A díjfizető (kibocsátó):

Neve (szül. neve; cégneve): …………………………………………………………
Születési helye: ………………………..ideje:……..év………………hó…….nap
Anyja születési családi és utóneve: …………………………………………………
Adószáma: ..................................... Adóazonosító jele: …………………………..
Statisztikai számjele:..……………………………………………………………….
Lakóhelye: …………………………………………………………………………..
Levelezési címe: …………………………………………………………………….

II. A díjfizetéssel érintett ingatlan:

Címe: ……………………………………………………………………………….
Helyrajzi száma: ……………………………………………………………………

III. Az ingatlan tulajdonosának (Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel.):

Neve (szül. neve;cégneve):……………………………………………………………
Születési helye: ……………………ideje:………..év……………….hó……..nap
Anyja születési családi és utóneve: ………………………………………………….
Levelezési címe: …………………………………………………………………….
A)
1. A felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség a tárgyév január 31-ig
(Ha vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzat rendelete szerinti 1 hónapra
számított átalány-vízmennyiséget kell beírni!)
……m3
2. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség
……m3
3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz
mennyisége
……m3
4. Az önkormányzati rendelet szerinti mentes vízmennyiség
……m3
5. A talajterhelési díj alapja (1. sor csökkentve a 2., 3., 4. sorok összegével)
……m3
6. A talajterhelési díj egységmértéke
120 Ft/m3
7. Területérzékenységi szorzó (Az önkormányzati adóhatóságnak kell előzetesen beírni!) 1
8. A számított talajterhelési díj (5. sor * 6. sor * 7. sor)
……. Ft
9. Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény
……. Ft
10. Fizetendő talajterhelési díj
…… . Ft

9

B)
1. A felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség a tárgyév február 1-től december 31ig (Ha vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzat rendelete szerinti 11 hónapra
számított átalány-vízmennyiséget kell beírni!)
……m3
2. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség
……m3
3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz
mennyisége
……m3
4. Az önkormányzati rendelet szerinti mentes vízmennyiség
……m3
5. A talajterhelési díj alapja (1. sor csökkentve a 2., 3., 4. sorok összegével)
……m3
6. A talajterhelési díj egységmértéke 1200 Ft/m3
7. Területérzékenységi szorzó (Az önkormányzati adóhatóságnak kell előzetesen beírni!) 1
8. A számított talajterhelési díj (5. sor * 6. sor * 7. sor)
.. …. Ft
9. Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény
……. Ft
10. Fizetendő talajterhelési díj
……. Ft

C)
Összesen fizetendő adó [A) 10. sor + B) 10. sor]:

…. Ft

V. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.

………………
helység

……..év………hó…….nap

……………………………
az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. február 6.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, a testületi ülést bezárom.
Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester a testületi ülést 17:35
perckor bezárta.
Somogyi Balázs
polgármester

Dr. Lakos László
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Kovács Ferenc
képviselő

Laki Ferenc
képviselő
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