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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Készült: A 2013. április 25-én 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme
Jelen vannak:
Somogyi Balázs polgármester, dr. Tóth Ferenc, Rajcsányi László József, Kovács Ferenc, Laki
Ferenc képviselő-testületi tagok
Dr. Lakos László jegyző
Somogyi Balázs polgármester
Köszöntöm a jelenlévőket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel öt fő testületi tag
jelen van. Szilasy László képviselő úr jelezte távolmaradását, Ujfalusi Pál képviselő úr az ülés alatt
fog megérkezni. Javaslatot teszek a jegyzőkönyv hitelesítőkre Kovács Ferenc és Laki Ferenc
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 módosítást javaslok. Javaslom, hogy a nyolcadik napirendi pont után
tárgyaljuk az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulással kapcsolatos döntéshozatalt. Kérdezem a
képviselő-testület tagjait, hogy egyéb napirendi pont módosításra van-e javaslat. Amennyiben nincs,
javaslom elfogadásra a módosított napirendet. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
36/2013. (IV. 25.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a módosított napirendet
az alábbiak szerint:
NAPIRENDI PONTOK
1. Beszámoló a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adony Rendőrőrs Perkátai Körzeti
Megbízottak 2012. évben végzett munkájáról
2. Polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről
3. Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosításának megtárgyalása
4. Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
rendelet megtárgyalása
5. Perkáta Nagyközség
megtárgyalása

Önkormányzata

2014.

évi

költségvetési

koncepciójának
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6. Értékelés az Önkormányzat 2012. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
7. A bérüzemeltetett víziközművek 2013. évi beruházási javaslatának megtárgyalása
8. A

Perkáta-Nagykarácsony-Aba

Közoktatási

Intézményi

Társulás

Társulási

Megállapodásának módosítása
9. Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulással kapcsolatos döntéshozatal
10. ÁMK vezetői pályázat kiírásával kapcsolatos döntéshozatal
11. Egyebek
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. április 25.
Ujfalusi Pál képviselő úr 18:10 perckor megérkezett az ülésre.
Somogyi Balázs polgármester
2013. március 18-án sajnálatos esemény történt, Bajó Károlyné hunyt el ezen a napon, aki Perkáta
életében egy jelentős személy volt. 2013-ban a perkátai óvoda fennállásának 125. évfordulóján levő
ünnepségen a vasdiplomáját tudta átvenni. 2012-ig Perkátán élt, majd ezt követően Piliscsabán egy
otthonban. 30 évvel ezelőtti nyugdíjazásáig szolgálta Perkáta települést. Megkérek mindenkit, hogy
egy perces néma csenddel emlékezzünk Bajó Károlynéra. Köszönöm.
A napirend tárgyalása előtt a Pénzügyi Bizottság ülésén vita alakult ki. Szóba került több olyan
téma, amely a perkátai költségvetéssel, a perkátai lakosok életével, a perkátai lakosok életfeltételeit
javító intézkedésekkel kapcsolatos. Például arról, hogy a szemétdíjat miért emelte meg az a
vállalkozás, amely ezt a tevékenységet végzi. A Dészolg Kft-nek résztulajdonosa Perkáta
Nagyközség Önkormányzata, illetve 2013. január 1-jétől a koncesszióban elnyert szerződésben a
Vertikál Zrt-vel végzik 168 településen a hulladékkezelési és szolgáltatási tevékenységet. A
kormány 2013. január 1-jétől kettő rezsitétel esetében csökkentette a díjakat, illetve még ebben az
évben szeretnék a gáz, az áram, az ivóvíz, a szennyvíz, a szemétszállítási és kéményseprői díjak
esetében a rezsicsökkentést megvalósítani. Egy aláírásgyűjtés kezdődött, amely azt a címet viseli,
hogy „Magyarország ne hagyja magát”. Az aláírásgyűjtéssel 10 %-os rezsicsökkentést lehetne
elérni. A képviselő-testület több tagja már megtette ezt az aláírást. Én megkérem pont ebben a
vitában részt vevő Laki Ferenc képviselő urat, hogy aláírásával mind Magyarország, mind pedig
Perkáta lakosainak a rezsicsökkentését támogassa.
Laki Ferenc képviselő
Köszönöm, én nem élek vele.
Somogyi Balázs polgármester
Az első napirendi pontunk előtt köszöntöm körünkben Cséza László főtörzsőrmester urat, illetve
meg fog érkezni a beszámoló tényleges előadója, dr. Mák Attila rendőr alezredes őrsparancsnok.
Egy másik településen hasonló napirend ügyében van jelen, de amint megérkezik, az adott
napirendet félbeszakítva meg fogja kapni a szót.
II. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Második napirendi pontunk polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről. 2013. március 28án Abán tárgyalást folytattunk a polgármesteri hivatal vezetőjével és dolgozóival (dr. Lakos László
jegyző, Kovács Melinda pénzügyi előadó, Molnárné Horváth Zsuzsanna gazdasági munkatárs), az
abai önkormányzati vezetőkkel (Kossa Lajos polgármester, Nagy András Botond jegyző és Borza
András pénzügyi vezető) az ÁMK 2012. évi elszámolásáról, illetve a társulás jövőjéről.
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2013. március 29-én Adonyban társulási tanácsi ülést tartott az Adonyi Többcélú Kistérségi
Társulás, amelyen a társulás által ellátott feladatok (szociális, tanuszodai) kapcsán hozott
határozatokat.
2013. április 29-én újabb ülést tart a társulás.
2013. április 2-án és 10-én Kulcson tervezői csoport ülést tartott több alkalommal és több
helyszínen a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület, majd elnökségi ülésen és közgyűlésen is
tárgyalta a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát, amely 4 kategóriában közel 250 millió forintos
keretben ír ki pályázatokat 2013 júniusától. Az összeg kétharmada vállalkozásfejlesztési
pályázatokat tud támogatni az egyesület döntése szerint.
2013. április 10-én Perkáta Nagyközség közigazgatási területén már több önkormányzati
hozzájárulásban tárgyalt áramátadó állomás építése kapcsán az állami MVM OVIT cég
művezetőivel bejárást tartottunk a kivitelezési munkálatok és humuszelhelyezés kapcsán. A
beruházás kezdete várhatóan 2013 májusa és még ebben az évben be is fejeződik.
2013. áprilisban több alkalommal is helyszíni ellenőrzést tartottak a hatóságok (munkavédelmi
hatóság, járási építésügy) az óvodai beruházásnál, amely kapcsán hiányosságot nem tapasztaltak.
Konzultáltunk a hatóságok vezetőivel, akik megerősítették a helyszíni ellenőrzés tapasztalatait.
2013. április 23-án megkeresett minket az a vállalkozás, amely a nabucco projektet felügyeli. Az
első felmérések szerint hamarosan egy vállalkozás fogja felmérni a nabucco projekt kapcsán a
nyomvonalat. A mostani látogatás kérdése az volt, hogy várhatóan találhatnak-e ott fel nem robbant
bombákat, aknákat, világháborús maradványokat. Ezt a tájékoztatást megadtam a tervező úrnak.
2013. április 24-én Gödöllőn a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium szervezésében és
koordinálásával konferencia zajlott Gödöllőn II. Kínai és Magyar Önkormányzatok Partnerségi
Konferenciája címmel, amelyre közel 30 kínai önkormányzat küldött delegációt. Számos magyar
önkormányzat (kapcsolattal rendelkező vagy azt kereső) is részt vett a konferencián, köztük Perkáta
Nagyközség Önkormányzata delegációja is. A konferenciát Navracsics Tibor miniszterelnökhelyettes nyitotta meg, majd a délelőtti plenáris ülés után, délután 3 helyszínen 2-2, azaz összesen 6
szekcióülés folyt. Ezeken magyar és kínai önkormányzatok mellett, a minisztériumok tisztségviselői
tartottak előadásokat.
A következő időszak eseményei:
2013. április 27-én 10-15 óra között a Perkáta, Győry kastélyban Kistérségi borverseny kerül
megrendezésre a Duna-menti Szent Orbán Borrend Adony szervezésében.
2013. április 27-én 9-14 óra között a Perkáta, Győry kastélyban Testvérvárosok világnapi és
Magyar Sport Napja rendezvény valósul meg.
2013. május 11-én 9 órakor a Perkáta, Dózsa György utcában az Újszülöttek Ligetének 2012. évi
avatása fog zajlani.
2013. május 18-án a Perkátai Polgárőrség Közhasznú Egyesület tíz éves fennállására emlékeznek a
polgárőrök.
Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy az elhangzottakhoz van e kérdés, hozzászólás.
Amennyiben nincs, folytassuk az első napirendi ponttal.
Somogyi Balázs polgármester
Első napirendi pontunk beszámoló a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adony Rendőrőrs Perkátai
Körzeti Megbízottak 2012. évben végzett munkájáról. Köszöntöm dr. Mák Attila rendőr alezredes
őrsparancsnok urat.
Dr. Mák Attila r. alezredes őrsparancsnok
Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Képviselő-testület! A beszámoló 3. számú melléklete tartalmazza
a Perkáta Nagyközség Önkormányzata által adott támogatások listáját, amelyet nagyon köszönünk.
Sajnos nincs itt körünkben Boda Tamás, aki 2013. április 1-jétől látja el Perkátán a körzeti
megbízotti feladatokat Cséza László mellett. A következő ülésen be fogom mutatni. Várom a
kérdéseket a beszámolóval kapcsolatban.
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Laki Ferenc képviselő
Volt nekem régebben egy kis vitám polgármester úrral, ami azért a bíróságig fajult. Önnek mi a
véleménye arról, hogy ha esetlegesen a rendőrség összefog a polgármester úrral és nyomravezetői
díjat esetleg kitűznének bizonyos súlyosabb bűncselekmények esetén.
Dr. Mák Attila r. alezredes őrsparancsnok
A díjkitűzést törvény szabályozza, és rendőrkapitány úr súlyos bűncselekmények esetén él ezzel a
jogával.
Somogyi Balázs polgármester
Képviselő úr arra kíváncsi, hogy polgármester tűzhet e ki nyomravezetői díjat vagy ő saját maga.
Laki Ferenc képviselő
Én úgy gondoltam, hogy a polgármester úr javaslatára a rendőrség beleegyezik-e ebbe a dologba.
Dr. Mák Attila r. alezredes őrsparancsnok
Ez nem az én kompetenciám, de működik ez a rendszer.
Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
Az ismertté vált bűncselekmények alakulása csökkenő tendenciát mutatott. Ehhez azért az én
személyes véleményem az, hogy a sikertelen nyomozások miatt és a bonyolult eljárási rendek miatt
valószínű, hogy nem mindenki tesz feljelentést, illetve nem lesz ismert egy bűncselekmény. A
beszámoló nem tartalmazza azokat a katasztrófavédelmi helyzeteket, amelyek tavaly voltak és ahol
a rendőrség és a helyi kmb-sek emberfeletti munkát végeztek. Külön köszönet nekik.
Rajcsányi László József képviselő
A számokat elemezve kedvező a felderítések száma. A lakosságban mégis benne van az a félelem,
hogy velük is megtörténhet, főleg az idősekkel. Nem tudom, hogy ezen hogyan lehetne változtatni,
a félelemérzetet csökkenteni.
Dr. Mák Attila r. alezredes őrsparancsnok
Az Országos Rendőrfőkapitány egy olyan programot indított el, amelyben össze kell hívnom a
polgármestereket egy fórumra. Ebben tájékoztatni kell őket arról, hogy főleg az időskorúak,
elszegényedett emberek, akik kimondottan veszélyeztetett helyeken élnek, hogy az ő védelmükkel
kapcsolatban milyen rendőri intézkedések vagy fokozott ellenőrzések várhatóak, és hogyan kell
nekünk ezt végrehajtani. Ezzel kapcsolatban az első feladatom az lesz, hogy fel kell mérnem
valamennyi településen az ilyen személyeket, majd erre intézkedéseket kell bevezetnem. A jövőben
várhatóak az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzését szolgáló ellenőrzések.
Somogyi Balázs polgármester
A Megyei Közgyűlés a mai napon hallgatta meg a Fejér Megyei Rendőrfőkapitány urat, aki több
ilyen programról is beszélt. Több olyan programot is kidolgozott a rendőrség, amely ezt a célt
szolgálja. Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a beszámolót. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
37/2013. (IV. 25.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Dunaújvárosi
Rendőrkapitányság Adonyi Rendőrőrs Perkátai Körzeti Megbízottak 2012. évben végzett
munkájáról szóló beszámolót. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. április 25.
III. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Harmadik napirendi pontunk Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló
rendelet módosításának megtárgyalása. A képviselő-testület a témával kapcsolatos anyagokat múlt
hét kedden vehette kézbe, azóta számos olyan anyag érkezett a testülethez, amelyben a témával
kapcsolatosan pontosítások történtek, például a független könyvvizsgálói jelentés. Ettől az évtől
hivatalosan nem kellett volna igénybe vennie könyvvizsgálói jelentést az önkormányzatnak. Ez a
jelentés olyan biztonságot ad az önkormányzatnak, hogy különböző szakmai vitákat gyorsan le
lehet zárni és az önkormányzat is biztonságban tud létezni. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a témát.
Rajcsányi László József képviselő
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a 2012. évi költségvetés módosítását. A számszaki észrevételek
javításra kerültek, és a Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra a módosítást.
Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Laki Ferenc képviselő
Már jeleztem a Pénzügyi Bizottsági ülésen a problémáimat. Kedden este itt egy megbeszélés zajlott
a hivatalban, ahol részt vett ön is, Ujfalusi Pál, Rajcsányi László és Kovács Ferenc is. Ma reggel
rákérdeztem Ujfalusi Pálnál erre az estére és közölte velem, hogy megbeszélték ezt az egész dolgot.
Hiányolom, hogy nekem nem szóltak, velem nem kell megbeszélni? Ki vagyok közösítve. A
Szilasy úr elmondta nekem telefonba, hogy kedden este a Pénzügyi Bizottsági dolgokról beszéltek.
Miért nem lehet nekem is szólni? Kaptam anyagot pénteken, kedden, elég sűrűn. Kértem segítséget,
mert nem értek a számokhoz. Hiányolom a hozzáállást. Polgármester úr kioktattál matematikából,
hogy az egy az csak egy, a három az több, ezt tudom. Korrekt volt a tanításod. Most felolvasnám
azt, amit közöltem a Pénzügyi Bizottsággal is.
Somogyi Balázs polgármester
Tudom, hogy kicsit lassan ment az olvasás és fogy az időkeret.
Laki Ferenc képviselő
Tisztelt Polgármester! Tisztelt képviselőtársaim! A 2012-es költségvetés módosításáról szóló
Önkormányzati előterjesztés áttanulmányozása és elemzése kapcsán bizonyára az Önök fejében is
kérdések sokasága merült fel. Kérem nézzék el nekem, ha Önöket beelőzve ezen kérdések közül a
legfajsúlyosabbakat itt és most felteszem az előterjesztőnek. Innentől kérem felszólalásom szó
szerinti jegyzőkönyvezését. Bevezetőben még annyit, hogy az anyag formaisága, rengeteg elütés és
helyesírási hiba, rosszul szerkesztett excel miatti számszaki nonszensz a római egyes intézményi
működési bevételek soron, mind egyértelműen jelzik az anyag elkészültének körülményeit, annak
hevenyészettségét, és ellenőrizetlenségét. Tisztelt képviselőtársaim, a takarékoskodás ami
egyébként egyáltalán nem jellemző az Önkormányzat 2012-es működésére, úgy tűnik hogy egy
dologban mégis fontosnak tűnt az előterjesztő számára, tudniillik az Önkormányzati adósságvállalás
és konszolidáció miatt szükségessé vált költségvetési módosítással együtt, annak leple alatt el akarja
fogadtatni az eredeti előirányzathoz képesti mintegy 200 millió forint körüli túlköltekezést.
Csakhogy mindenki számára világos legyen. Az Önkormányzat hatáskörében levő
intézményrendszernek és feladatoknak a finanszírozására az eredeti előirányzat kerekítve mintegy
900 millió forintot irányzott elő, ehhez képest több soron és tételben elköltött 1100 milliárd forintot
ami több mint 22 %-os többlet, az eredeti előirányzathoz képest. Az 1 milliárd 650 millió forintos
főösszegből kerekítve 500 millió az adósságkonszolidáció miatt rész a többi a pénztartalék,
maradvány terhére elkövetett túlköltekezés. Mindezt tették Önök akkor, amikor az ország kormánya
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azon dolgozott és dolgozik, hogy minden fölösleges pénzkidobást megszüntessen, és így az
emberek terheit csökkentse. Sorolom és kérdezem az előterjesztőt milyen többletfeladat vagy
körülmény indokolja hogy:
1. A Perkátai ÁMK az előirányzathoz képest 50 millióval, azaz 19 %-kal többet költött az
eredeti előirányzatnál. 118 millióval többet személyi kiadásokra, 22 millióval többet
dologira.
2. Aba működési és fenntartási kiadásai az eredeti előirányzathoz képest 33%-kal!!! 72 millió
forinttal megnőnek. Ebből 30 millió a személyi jellegű és ebből 23 millió a nem rendszeres
jellegű személyi többletköltés.
3. Perkáta Önkormányzat működési, fenntartási kiadásai az egyéb folyó kiadások soron 11
millió helyett 93 millió forintot tartalmazna a módosításról szóló előterjesztés szerint. Elég
tetemes a tétel, hogy minden további magyarázat nélkül felelős képviselőként
elfogadhatnám.
Az előterjesztést a megismert formában nemhogy elfogadásra, de még vitára sem tartom
elfogadhatónak, addig amíg:
1. Nem választják el és mutatják ki tételesen az adósságkonszolidáció hatását az
Önkormányzat 2012 bevételeire és kiadásaira a többi működéshez kapcsolódó tételtől.
2. Nem kapunk tételes elszámolást, illetve szöveges indoklást az előző évi pénzmaradvány
felhasználásáról, valamint az összes kiadásról ahol a módosított előterjesztés több mint 10
%-os növekedést mutat az eredetileg jóváhagyottól.
Tekintettel az összegek nagyságrendjére és ebből kifolyólag a megalapozatlan, hanyag döntés miatti
lehetséges személyes jogi következményekre, képviselőtársaimnak is azt javaslom, hogy
támogassák előbbiekben megfogalmazott javaslatom.
Somogyi Balázs polgármester
Mielőtt átadnám a szakembereknek a szót, meg kell említsem, hogy valóban számos elütést,
helyesírási hibát, számszaki nonszenszeket tartalmazott az előterjesztés, ahogy mondta. Több
kérdést feltett a hozzászólása előtt. Számon kérte, hogy miért találkozunk itt a képviselőkkel az ülés
előtt. Miért dolgoznak azért, hogy olyan napirendeket tudjanak tárgyalni, amelyet maga már tíz
nappal ezelőtt megkapott. A mai Pénzügyi Bizottsági ülésen semmilyen javaslatot nem tett ehhez
hozzá, pedig sok javaslata lehetett volna. Számon kérni önt, mint aki polgármester jelöltként indult,
hogy nem ért ezekhez a kérdésekhez furcsa, hiszen aki felelős tisztségért indul nyilván a megfelelő
szakmai tudás birtokában van. A Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzott, hogy amennyiben más
anyagokat szeretne kérni, amelyek a tisztánlátását segítik, akkor erre rendelkezésére áll a
Polgármesteri Hivatal. Tulajdonképpen egy frakcióülést kér számon, amelyre ön nem volt
meghívva. A Parlamentben is a különböző csoportok összeülnek az adott napirendek kapcsán,
előkészítik azt. Én felajánlottam önnek, hogy amennyiben igényli és ne terhelje a Polgármesteri
Hivatal munkatársait azzal, hogy munkaidőn túl szeretne bejönni, hiszen amikor este bejöttünk
akkor én nyitottam és én zártam a hivatal ajtaját, energiát nem fogyasztottunk önnek a hivatali
nyitvatartási időben rendelkezésére áll akár ez a terem. Bejön ide a képviselő-testületi ülésen,
elfoglalja a helyét, és akár egyedül átgondolja, hogy mire szeretne szavazni, hogyha azt kéri
számon, hogy miért a Polgármesteri Hivatalban és miért közösen gondolkodva tettük meg ezt.
Abban pedig, hogy az adott napirendekben szeretne tájékoztatást kérni, erre mindig lehetősége van,
de amikor számon kérte rajtunk, hogy mi miért ülünk össze és különböző telefonhívásokat eresztett
meg képviselők felé, és mi még aznap este személyesen is találkoztunk, addigra már kijelentette,
hogy ön pesti szakértőkkel vizsgáltatja az anyagot. Ha önnek ilyen nagyszerű szakértői vannak,
akik vizsgálják az önkormányzati anyagokat, akkor mi szüksége van arra, hogy falusi
polgármesterrel és falusi képviselőkkel egy asztalhoz üljön, hiszen magának sokkal komolyabb
szakértői vannak. Az együttműködést számon kérni, amikor ön már réges régen mással vizsgáltatja
az anyagokat, nem tartom jogosnak. Ne forgassa ki a szavaimat, én azt mondtam önnek, hogy az ön
szavazata itt a képviselő-testületben egyet ér, ahogy Somogyi Balázs polgármesteré is egyet ér. A
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felolvasott szakértői vélemény semmi olyan különlegeset nem mutatott ki, amelyet az anyag
átvizsgálásával ne láthatott volna.
Dr. Lakos László jegyző
A képviselő úr a polgármester urat és a képviselőtársait vádolta vagy helytelenítette az
összeülésüket, én azt javaslom, hogy inkább forduljon a hivatal szakembereihez, hiszen a
polgármester úr és a képviselő urak is ezt teszik, ha valami gondjuk, aggályuk van az anyaggal. A
kritikáinak egy részét egyéb iránt jogosnak tartom. Abban, hogy az anyagot nem egyszerre küldtük
ki, hanem folyamatosan és javítgatva, elfogadom a kritikát. Abban is igazat adok, hogy voltak
számszaki és helyesírási hibák benne, ami azonban érdemben nem érintette az anyagnak a
színvonalát, hiszen ezek folyamatosan korrigálásra kerültek. Azért sikerült ilyen fokozatos
munkával elkészíteni az anyagot, mert a korábbi könyvvizsgálónk helyett egy másik
könyvvizsgálóval dolgoztunk együtt, aki sokkal alaposabban végigtanulmányozta az egész
költségvetésünket. Nem csak a tavalyi évet, hanem az előző évekre, évtizedekre visszamenőleg.
Olyan hibákat, eltéréseket talált, amelyeket a könyvvizsgálói jelentés tartalmaz. Például az iskola
ingatlanai, épületei két helyen is szerepeltek, tehát duplikáció volt, ezt javította, öt évvel régebbi
adótartozásoknak a végrehajthatatlanság miatti törlése elmaradt és más egyéb apróbb hibákat is
talált, amelyek a különböző főkönyvi számlák közötti átvezetéseket igényeltek. Ez okozta, hogy az
anyagok folyamatosan módosultak. Ez az a része a kritikának, amit jogosnak tartok, azonban azt,
hogy ellenőrizetlen lenne a költségvetés, a zárszámadás, ezt nem tartom jogos kritikának. Nem
tudom elfogadni azt, hogy felelőtlen költekezésről lenne szó. Az önkormányzat igen nehéz anyagi
helyzettel küzdött már 2011-ben és 2012-ben is, és nagyon meg kellett nézni minden pénznek a
helyét. Nemhogy felelőtlen költekezésről, hanem épp az ellenkezőjéről volt szó. Olyan tételek is
bekerültek, amelyet ön is kifogásolt például az egyéb folyó kiadások között, hogy 11 millió Ft
helyett 93 millió Ft-ra kellett módosítanunk az előirányzatot. Ez nem abból van, hogy felelőtlenül
költekezünk, hanem amiatt, mert nagyon sok olyan kiadás keletkezett, amit nem lehetett előre
tervezni és ezeknek a finanszírozását is meg kellett oldani. Hogyha ön igyekezett volna a kritika
megfogalmazása helyett tájékozódni, mielőtt megírta a hozzászólását, akkor tételesen ki tudtuk
volna mutatni, hogy mik ezek. A korábbi években a költségvetés módosításához és a zárszámadási
rendelethez készítettünk nagyon részletes számszaki adatokat, könyvelési főkönyvi számlákat
tartalmazó anyagokat, amelyek nagyon hosszúak és rendkívül szakmaiak, amik a képviselők
számára nem voltak mindig érthetőek és a képviselők nem igényelték ezt a fajta részletes
kimutatást. A jövőben nagyobb volumenű változásokról egy szöveges tájékoztatást fogunk készíteni
a képviselő-testület számára. Itt van előttem az anyag, és fel tudom sorolni, hogy a 93 millió Ft mit
tartalmaz. Eredetileg 11 millió Ft volt az előirányzat, amelyre olyan kiadások jöttek be, amelyek a
testületi ülésen évközben folyamatosan elhangzottak. Ha figyelemmel kísérte volna képviselő úr,
akkor tudná, hogy mik voltak a módosulások. Többek között a Magyar Államkincstár felé a
szociális központtal kapcsolatos normatíva megvonás miatt keletkezett visszafizetési kötelezettség,
amelynek összege 19 millió Ft és annak kamatai 14 millió Ft. Biztosan képviselő úr is emlékszik rá,
hogy elveszítettünk egy uszoda pert, ami 16 millió Ft összegű kiadást jelentett. El kellett végeznünk
a Környezetvédelmi Hivatallal folytatott perünkben a hivatal mögötti területen az építési törmelék
mentesítését. Voltak olyan tételek, amelyek tervezve voltak, csak másutt és könyvvizsgáló kérésére
kerültek az egyéb folyó kiadásokra. Kölcsönöket terveztünk pályázatokra, mint például a kastély
pályázat, de szerencsére az ÖNHIKI pályázatból kaptunk több, min 30 millió Ft-ot, így a kölcsön
felvételére nem került sor és az ide tervezett kamatok a tényadatokban már nem szerepelnek.
Mindezeket a dolgokat szívesen elmondtam volna, ha képviselő úr kérdez mielőtt bírált volna. Oda
fogom adni ezt az anyagot, hogy a székértői is megvizsgálhassák. Kérem az ÁMK gazdasági
vezetőjét, hogy az ÁMK-val kapcsolatos kérdésekre reagáljon.
Molnárné Horváth Zsuzsanna ÁMK gazdasági vezető
Szeretném elmondani, hogy amennyivel több a bevételünk az szinte pályázatból származik,
melynek összege 43 545 ezer Ft. Ezek voltak a munkabérek, az összes tárgyi eszközünket pályázati
pénzből vettük, a külsős munkabérek, a megbízási díjak pályázatból lettek finanszírozva.
Ugyanakkor volt továbbképzéses pályázatunk, ahol a rendszeres munkabért tudtuk a
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pedagógusoknak megszerezni. Merem mondani, hogy az eredeti előirányzat magasabb, mint a
tényfelhasználás, és nem úgy látom, hogy igazán sokat költöttünk volna. A dologi kiadásunk
tényfelhasználása kevesebb a perkátai ÁMK esetében, mint az eredeti előirányzatunk, lényegesen,
több, mint 40 millió Ft-tal. Abánál kellett kifizetnünk visszamenőlegesen béreket a társulásból
kifolyólag, de erre Aba már megküldte a pénzt. Amit Abára beterveztünk többletkiadást, azt meg is
kaptuk.
Somogyi Balázs polgármester
Kérem Laki Ferenc képviselő urat, hogy a felolvasott véleményét akár bírálja felül. Több kérdésére
is választ kapott, akár erre reagáljon.
Laki Ferenc képviselő
Fenntartom az álláspontomat, de később szeretném átnézni az anyagokat. Nemmel szavazok.
Ujfalusi Pál képviselő
Igaz, amit a képviselőtársam mondott. Kedden személyesen találkoztunk, akkor ígéretet tettem,
hogy ha bármi kérdése van, segítségére leszek. A ma reggeli telefonbeszélgetésünket említette, ez
így történt. Két dolog miatt keresett meg, az egyiket megnevezte.
Laki Ferenc képviselő
Köszönöm.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításának elfogadását. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
rendeletet alkotja:
5/2013. (IV. 26.) képviselő-testületi rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a 2012. évi
költségvetés módosításáról” szóló rendeletet. A módosító rendelet a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
IV. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Negyedik napirendi pontunk Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló rendelet megtárgyalása. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Rajcsányi László József képviselő
Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság a témát és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról
szóló rendeletet. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
rendeletet alkotja:
6/2013. (IV. 26.) képviselő-testületi rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a 2012. évi
költségvetés végrehajtásáról” szóló rendeletet. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
V. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Ötödik napirendi pontunk Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetési
koncepciójának megtárgyalása. A jelenleg érvényes jogszabály szerint a költségvetési koncepció
elfogadásának időpontja április 30-a. A jövő hét elején az országgyűlés módosítani fogja ezt a
jogszabályt és várhatóan október végére fogja áthelyezni a koncepció elfogadásának a határidejét.
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy ezt a napirendet tárgyalja és hozzon döntést. Kérem a
képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Rajcsányi László József képviselő
Itt célokról és elképzelésekről van szó. Meglátjuk, hogy ezekre mennyi forrást tudunk biztosítani. A
Pénzügyi Bizottság tárgyalta a koncepciót és javasolja elfogadásra.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a 2014. évi koncepciót az előterjesztés
szerint. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
38/2013. (IV. 25.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi
költségvetési koncepcióját – mint a költségvetés kidolgozásának alapját – az alábbiak szerint
fogadja el.
1. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly őrzése.
2. Az önkormányzat hitelt – likviditási hitel kivételével – 2014. évben nem vesz fel.
3. Az intézményrendszer működésének felülvizsgálata, működőképességének – a
takarékossági szempontok figyelembevételével – megőrzése.
4. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok
prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha
annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az önként
vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem
veszélyeztetheti.
5. A helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés és azok támogatása, általában
kulturális, polgári védelmi, sport területekre terjed ki. Kiemelt jelentőséggel bír azon
szervezetek támogatása, melyek a kötelező önkormányzati feladatok ellátásában az
önkormányzattal kötött megállapodás szerint részt vesznek.
6. A pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, és kihasználása. A költségvetésben
jelentkező többletbevételből meg kell teremteni a pályázati önrészeket.
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7. Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata, ingatlanok
értékesítésének, hasznosításának vizsgálata, és megvalósítása. Ingatlanértékesítés
bevételei csak beruházásra és felújításra fordítható, illetve a pályázatok önrészeinek
biztosítására.
8. A felújításokra tervezett összegek működési kiadásra nem csoportosíthatók át.
9. Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a
meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló
bevételek realizálását.
10. Működési kiadások (foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó személyi juttatások és
kötelező valamint állami feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, ezen túl az önként
vállalt feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások) meghatározásakor a takarékos és
hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában a
szükséges és reális fedezetet biztosítani kell a tervezés során.
11. A költségvetés készítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló
kiadások elsődlegességét biztosítani kell.
12. A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános
tartalékot kell képezni. Ennek mértéke a működési költségvetés összegének 0,5%-a.
A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy a költségvetési terv készítésekor a
koncepcióban elfogadott döntéseket vegye figyelembe.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. évi költségvetés készítése
Laki Ferenc képviselő
Nem tarthatnánk egy kis szünetet, már egy órája itt ülünk.
Somogyi Balázs polgármester
A képviselő-testületi ülésen 10 perc szünetet rendelek el.
A képviselő-testület 18:10 perckor tíz perc szünetet tart.
A képviselő-testület 18:20 perckor folytatja az ülést.
VI. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel hat képviselő jelen van. Hatodik napirendi
pontunk értékelés az önkormányzat 2012. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. Kérem a
képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra az értékelést.
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:
39/2013. (IV. 25.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta az Önkormányzat 2012.
évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelést. Az értékelés a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. április 25.
VII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Hetedik napirendi pontunk a bérüzemeltetett víziközművek 2013. évi beruházási javaslatának
megtárgyalása. Perkáta település tulajdonában lévő viziközmű rendszert a Fejérvíz Zrt. az
érvényben lévő üzemeltetési szerződés alapján bérüzemeltetett formában üzemelteti. A víziközmű
karbantartás útján történő szinten tartása a Fejérvíz Zrt. feladata, míg az elhasználódott eszközök
pótlására, a rekonstrukciós és fejlesztési feladatok elvégzésére a bérleti díjból származó
önkormányzati bevétel szolgál. A felhasználásról, a szolgáltató javaslatának figyelembe vételével az
önkormányzat dönt. „A víziközmű-szolgáltatásról” szóló 2011. évi CCIX. Törvény 18. §-a
értelmében „Ha jogszabály vagy az üzemeltetési szerződés a víziközmű-szolgáltatási jog
gyakorlását vagy a víziközmű használati díj fizetéséhez köti, az ellátásért felelős az ebből származó
bevételét elkülönítetten kezeli, és azt kizárólag víziközmű-fejlesztés finanszírozására – ideértve a
víziközmű-fejlesztés céljára igénybe vett hitellel összefüggő adósságszolgálat teljesítését is –
használhatja fel.” A Fejérvíz Zrt. felhívja a figyelmünket arra, hogy a „víziközmű-szolgáltatásról”
szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.)
Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése szerint ha „a víziközmű-szolgáltatásról” szóló törvény 18. §ában foglaltak elmaradása esetén az ellátásért felelőssel szemben kiszabható bírság felső határa 20
millió forint. Az előterjesztés mellékletét képező táblázat a Szabadegyháza-Sárosd-Perkáta
szennyvízrendszer rekonstrukciós és fejlesztési javaslatait tartalmazza a 2013. és 2014. évre
vonatkozóan. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Rajcsányi László József képviselő
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a beruházási javaslatot és javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a beruházási javaslatot. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
40/2013. (IV. 25.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a bérüzemeltetett
víziközművek 2013. évi beruházási javaslatát.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. április 25.
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VIII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Nyolcadik napirendi pontunk a Perkáta-Nagykarácsony-Aba Közoktatási Intézményi Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása. Nagykarácsony már jelezte számunkra, hogy ők ebből a
társulásból szeretnének kilépni. Egyeztetéseket folytattunk Aba Nagyközség Önkormányzatával,
akik néhány olyan kérdésre kaptak választ, amelyekben esetleg tartottak attól, hogy a társulás
megszüntetése milyen következményekkel járna. A három település képviselő-testületének
minősített többséggel meghozott döntése szükséges a társulás megszüntetéséhez. A társulás
megszüntetését 2013. június 30-i hatállyal tennénk meg. 2013. április 29-én lesz egy egyeztetés a
polgármesterekkel, jegyzőkkel és dr. Szekerczés Anna ügyvéddel ebben a kérdésben. A mai ülésen
azt a javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé, hogy hozzon egy elvi döntést arra vonatkozóan,
hogy a Perkáta-Nagykarácsony-Aba Általános Művelődési Központot szüntessük meg, illetve
egyidejűleg hozzuk létre a Perkátai Általános Művelődési Központot és a megszüntetéssel,
létrehozással kapcsolatos feladatokkal bízzuk meg dr. Szekerczés Anna ügyvédet. Kérem a
képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Laki Ferenc képviselő
A megszűnést nem ellenzem. Érdekelne a helyi ÁMK vonatkozásában, hogy ez a változás mekkora
létszámot venne igénybe.
Somogyi Balázs polgármester
Attól, hogy társultunk Abával és Nagykarácsonnyal, a személyzetben nem történt változás, illetve
nem is tervezünk változtatást. A Polgármesteri Hivatalban és az ÁMK gazdasági irányításában nem
növeltünk létszámot a feladatok nagyobb volumene miatt. Az általános iskolák államosításával
kapcsolatban a szellemi dolgozók az ÁMK kötelékében maradtak, a fizikai dolgozók pedig az
önkormányzathoz kerültek. Várhatóan nyugdíjazás fog történni az ÁMK élelmezésvezetője
esetében.
Laki Ferenc képviselő
Nem célszerű a bővítés.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom a Perkáta-Nagykarácsony-Aba Általános
Művelődési Központ megszüntetését, illetve a Perkátai Általános Művelődési Központ létrehozását.
Javaslom, hogy a megszüntetéssel, létrehozással kapcsolatos feladatokkal bízzuk meg dr.
Szekerczés Anna ügyvédet. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
41/2013. (IV. 25.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2013. június
30-i hatállyal meg kívánja szüntetni a Perkáta-Nagykarácsony-Aba Köznevelési
IntézményiTársulást, illetve a Perkáta-Nagykarácsony-Aba Általános Művelődési Központot
és létre kívánja hozni a Perkátai Általános Művelődési Központot. A képviselő-testület a
megszüntetéssel, létrehozással kapcsolatos feladatokkal dr. Szekerczés Anna ügyvédet bízza
meg.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. április 25.
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IX. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Kilencedik napirendi pontunk az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulással kapcsolatos
döntéshozatal. 2013. április 29-én Székesfehérváron lesz egy megbeszélés, amelyen a leendő
szociális intézményi feladatainkat tekintjük át. A képviselő-testület hozott olyan döntést, amelyben
azt jelentette ki, hogy részt venne olyan társulási formában, amely a mostani Adonyi Többcélú
Kistérségi Társulás 2013. június 30-i megszűnése esetén amennyiben jogutód intézmény marad, a
szociális feladatokat ellátná bármely olyan településsel, aki ebben a társulásban benn szeretne
maradni. A legutolsó társulási ülésen jelezte Szabadegyháza Község Önkormányzata, hogy ők
három településsel, Kulcs, Adony, Iváncsa településekkel szeretnének létrehozni intézményi
társulást. Besnyő Önkormányzata jelezte, hogy nem kíván részt venni a szociális feladatokban és
ezért már kérte a társulási megállapodás módosítását. A két héttel ezelőtti értekezleten azt az
álláspontot tette elénk a Fejér Megyei Kormányhivatal, hogy a különböző társulások megszüntetése
nem olyan egyszerű. A jogutódi státusz megtartása csak akkor lehetséges, ha a jelenlegi formában, a
jelenlegi tagokkal működik tovább a társulás. Az nem lehetséges, hogy a hét településből négy
település úgy dönt, hogy szeretné folytatni a társulást, és ők lesznek a jogutód, vagy kettő település
szeretne jogutód lenni. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá az Adonyi Többcélú
Kistérségi Társulás által működtetett Szociális Intézmény megszüntetéséhez 2013. június 30-i
hatállyal. Ezzel egyidejűleg Perkáta Nagyközség Önkormányzata Pusztaszabolcs Város
Önkormányzatával hozzon létre intézményi társulást, Pusztaszabolcs Város gesztorságával. A
társulás megszüntetésével, létrehozásával kapcsolatos feladatokkal bízzuk meg dr. Szekerczés Anna
ügyvédet. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom
elfogadásra a határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
42/2013. (IV. 25.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Adonyi Többcélú Kistérségi
Társulással az étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek nappali ellátása, mint
szociális alapszolgáltatási feladatok ellátására kötött megállapodást megszünteti 2013. június
30-i hatállyal. A képviselő-testület úgy határozott, hogy Pusztaszabolccsal kíván társulást
létrehozni a szociális intézményi feladatok ellátására, Pusztaszabolcs Város gesztorságával.
A képviselő-testület a megszüntetéssel, létrehozással kapcsolatos feladatokkal dr. Szekerczés
Anna ügyvédet bízza meg.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. április 25.
X. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Tizedik napirendi pontunk az ÁMK vezetői pályázat kiírásával kapcsolatos döntéshozatal. A
képviselő-testület 142/2012. (XII. 19.) számú határozatával a Perkáta-Nagykarácsony-Aba
Általános Művelődési Központ intézményvezetőjének Bogó Anikót nevezte ki az intézményvezetői
pályázati eljárás eredményes befejezéséig. Az önkormányzat pályázatot kíván kiírni az Általános
Művelődési Központ intézményvezető munkakör betöltésére. A pályázatok benyújtási határideje
2013. június 15-e, a munkakör betölthetőségének időpontja 2013. július 1-je. A megbízás 2013.
július 1-jétől 2018. július 30-ig szólna. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Amennyiben nincs, javaslom az Általános Művelődési Központ intézményvezető munkakör
betöltésére pályázat kiírását. 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:
43/2013. (IV. 25.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
„Közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A. §-a alapján
pályázatot hirdet az Általános Művelődési Központ intézményvezető munkakör
betöltésére. A pályázatok benyújtási határideje 2013. június 15-e, a munkakör
betölthetőségének időpontja 2013. július 1-je.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. április 25.
XI. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Tizenegyedik napirendi pontunk az egyebek. Három pályázattal kapcsolatban kell határozatot
hoznunk. Az első pályázat a 8/2013. (III. 29.) BM pályázat, melynek keretében az iskola tornaterem
tetejét szeretnénk felújítani. A pályázat önrészét az önkormányzatnak kell biztosítania, melynek
összege 5 400 000 Ft. A pályázat beadási határideje 2013. május 2-a. Kérem a képviselő-testület
tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a határozati javaslatot. Aki
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
44/2013. (IV. 25.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a belügyminiszter
8/2013. (III. 29.) BM rendelete alapján „a kötelező önkormányzati feladatot ellátó
intézmények fejlesztése, felújítása” – Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztés, felújítás tárgyú pályázat benyújtását, melynek 5 400 000 Ft összegű önrészét
a 2013. évi költségvetés terhére biztosítja.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. április 25.
Somogyi Balázs polgármester
A másik két pályázat a Győry kastély részleges felújításával kapcsolatos. Az egyeik pályázat a
műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának,
felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások
restaurálásának támogatására vonatkozik. Perkáta Nagyközség Önkormányzatának az 50%-os saját
erő biztosítását kell vállalnia, maximálisan 13.000.000 forint összeg erejéig. A másik pályázat
veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges
helyreállításának támogatására vonatkozik. Perkáta Nagyközség Önkormányzatának a 10%-os saját
erő biztosítását kell vállalnia, maximálisan 700.000 forint összeg erejéig. Kérem a képviselő-testület
tagjainak a hozzászólásait.
Rajcsányi László József képviselő
A tervek átdolgozása mennyibe kerül?
Somogyi Balázs polgármester
Nem kerül semmibe. Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom pályázat benyújtását műemlék
épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának,
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valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának
támogatására. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
45/2013. (IV. 25.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Nemzeti Kulturális
Alap „Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes
helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező
képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására” pályázati kiírásában
13.000.000 forintos összegben. Perkáta Nagyközség Önkormányzata az 50%-os saját
erő biztosítását vállalja, maximálisan 13.000.000 forint összeg erejéig.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. április 25.

Somogyi Balázs polgármester
Javaslom pályázat benyújtását veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszélyelhárításának,
állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
46/2013. (IV. 25.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Nemzeti Kulturális
Alap
„Veszélyeztetett
helyzetű
műemlék
épületek
veszélyelhárításának,
állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására” pályázati kiírásában
7.000.000 forintos összegben. Perkáta Nagyközség Önkormányzata a 10%-os saját erő
biztosítását vállalja, maximálisan 700.000 forint összeg erejéig.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. április 25.
Somogyi Balázs polgármester
Csere József Perkáta, Zrínyi M. u. 51. szám alatti lakos azzal a kérelemmel fordult a képviselőtestülethez, hogy a korábban meghozott határozatát módosítsa, mert az ingatlant nem ő, hanem
lánya Csere Polett szeretné megvásárolni. Javaslom a határozat módosítását. Aki ezzel egyetért,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
47/2013. (IV. 25.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 33/2013. (III. 27.) számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában
lévő (189. hrsz, 192. hrsz) telkeket Csere Polett (szül.: Dunaújváros, 1994. 08. 30., an.:
Cséza Magdolna) részére 25 Ft/m2 áron értékesíti.
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Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. április 25.
Somogyi Balázs polgármester
A képviselő-testület foglalkozott azzal a témával, hogy ideiglenesen a szabadegyházai védőnő látja
el a helyettesítési feladatokat Perkátai Védőnői Szolgálatnál. Az Országos Egészségbiztosítási
Pénztárral kötött megállapodás megkötése során felmerült és fel is ajánlottuk, hogy a
szabadegyházai helyettesítést Perkátáról oldják meg. Ezzel kapcsolatban a mai napon egy
nyilatkozat kiadása történt meg, amely azt tartalmazza, hogy Bogóné Plasek Krisztina perkátai
védőnő fogja helyettesíteni a szabadegyházai védőnőt, Nochta Tamásnét. Kérem a képviselőtestület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra azt a javaslatot, hogy
Bogóné Plasek Krisztina perkátai védőnő helyettesítse a szabadegyházai védőnői szolgálatot,
Nochta Tamásnét. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
48/2013. (IV. 25.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
perkátai I. számú védőnői körzet feladatait ellátó Bogóné Plasek Krisztina helyettesítse
Nochta Tamásnét, a szabadegyházai védőnői szolgálat védőnőjét.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. április 25.
Laki Ferenc képviselő
Kerestünk egy védőnőt, most még ezt az egyet is kitesszük oda.
Somogyi Balázs polgármester
De nem adtuk oda. A szabadegyházai védőnő is helyettesíti a perkátai védőnőt.
Laki Ferenc képviselő
Én értem, de kerestünk védőnőt.
Dr. Lakos László jegyző
Igen, most is keresünk.
Somogyi Balázs polgármester
Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy az egyebek napirendi pontban van-e kérdés,
hozzászólás.
Laki Ferenc képviselő
Perkátai polgárok kérdéseit továbbítom a képviselő-testület felé. Az 1956-os emlékműről lenne szó,
amelyet a PÖPE civil szervezet létesít. Tudomásunk szerint szükséges lenne egy műemlékvédelmi
engedély. A hozzátartozók esetleg beleegyeznek a nevekbe, amelyeket az emléktáblára fognak írni.
Szükséges-e hatósági engedély ahhoz, hogy ez az emlékmű ott legyen? A másik kérdésem a stüszis
telekcserével kapcsolatos. Mi a helyzet ezzel az üggyel?
Somogyi Balázs polgármester
Az 1. és 2. hrsz-ú területekkel kapcsolatos ügy már 2010 óta húzódik. Ezzel kapcsolatban már
döntött a képviselő-testület, hogy belterületbe von bizonyos területeket azért, hogy csereterületet
vagy más megoldást tudjon ajánlani. Körülbelül két héttel ezelőtt volt itt Gelencsér úr és
képviselője egy tárgyaláson, amelyen tájékoztattuk őket az önkormányzat álláspontjáról. Az 1. hrszú terület alatt, amely Gelencsér úr tulajdonában van, közművezetékek vannak. Jeleztük, hogy az
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önkormányzat szándékában áll a megvásárlás vagy a telekcsere, végső esetben a kisajátítás. A mai
napon azt a választ kaptuk, hogy ők elsősorban szolgalmi jog alapítását, illetve részleges ingyenes
tulajdonba adást javasolnának a gerincvezeték vonatkozásában. Erre még érdemben nem tudtunk
reagálni.
Laki Ferenc képviselő
Ott egy útvita is van felül. Ott valahol le lett borítva egy kocsi salak az út közepén útjavítás céljából.
Somogyi Balázs polgármester
Ez nem került szóba.
Dr. Lakos László jegyző
Nekem ezt nem jelezték. Arról az útról lehet szó, amelyik a stüszi mellett megy felfelé az erdőbe.
Ténylegesen a valóságban ott nincs út. Azért nincs, mert azok a területek egy személy tulajdonát
képezik, aki a saját telkén keresztül tudja megközelíteni valamennyi ingatlant.
Somogyi Balázs polgármester
Ott van út, de amit most útként használnak az valószínűleg a szántóhoz tartozik, és a tényleges
önkormányzati tulajdonban levő út a telkek hátulján halad. Ezzel kapcsolatban már volt részleges
telekrendezési eljárás. A másik kérdéssel kapcsolatban már beszéltem azzal a személlyel, akivel
képviselő úr már tárgyalt. A megbeszélésen az hangzott el, hogy az 1956-os perkátai emlékműhöz a
képviselő-testületnek semmi köze. Egy civil szervezet kereste meg az egyházközséget, hogy
szeretne 1956-os emlékművet létrehozni Perkátán, amely megvalósításához részleges pályázati
forrásokkal rendelkezik. Ezzel kapcsolatban jelezte önnek az a személy, akivel beszélt, hogy az
ehhez szükséges eljárásokat elindították. Ehhez az önkormányzatnak semmi köze. Az a terület,
amelyen felépülne az emlékmű, az az egyházközség tulajdonába tartozik. Kegyeleti okokból az
emlékműre nem fognak nevek felkerülni.
Laki Ferenc képviselő
Köszönöm.
Rajcsányi László József képviselő
Perkátának nincs 1956-os hősi halottja és nem is volt tudomásunk szerint. Úgy ahogy az előző
emlékművet csináltuk, az egyház engedélye és csak az ő beleegyezésük kellett hozzá.
Dr. Lakos László jegyző
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a Kovács Károly által az önkormányzat ellen indított
kártérítési perben a tegnapi nap folyamán megszületett az első fokú bírósági ítélet, amely a
kártérítési igénynek nem adott helyt és 100 %-ban pernyertesként az önkormányzatot hozta ki. Jelen
pillanatban Perkáta Nagyközség Önkormányzatának nincs peres ügye.
Somogyi Balázs polgármester
Kérdezem a jelenlévőket, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Jóvári Györgyné perkátai lakos
Megragadom az alkalmat és szeretném megkérdezni, hogy a Perkátáért Közalapítány ellenőrző
bizottságának a tagjai nyilvánosak-e? Kik azok név szerint? Ugyanis kuratóriumváltás volt, minden
adatot meg lehet találni, kivéve ezeket. Az előző ellenőrző bizottság elnöke én voltam és a mai
napig semmiféle dokumentumot nem kaptunk, ezért nem tudtuk végrehajtani az átadást, átvételt.
Somogyi Balázs polgármester
A kuratórium átadta a dokumentumokat. Az ellenőrző bizottság miért nem adta át?
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Jóvári Györgyné perkátai lakos
Nem tudom, azt sem tudom, hogy kik az ellenőrző bizottság tagjai.
Somogyi Balázs polgármester
Pedig már két éve megtörtént az átadás. Nem tudott volna munkát sem végezni az ellenőrző
bizottság, ha nincs átadás.
Jóvári Györgyné perkátai lakos
Szeretném megkérdezni, hogy kikkel kell felvenni a kapcsolatot?
Somogyi Balázs polgármester
És mit szeretne átadni?
Jóvári Györgyné perkátai lakos
Le szeretném zárni azt a sok évet, amit mi csináltunk.
Somogyi Balázs polgármester
Ez miért nem történt meg akkor, amikor a kuratórium visszaadta a mandátumot. Nem vette észre,
hogy a kuratórium másfél éve megszűnt és más tagokból áll? Kivel működött együtt a másfél év
alatt?
Jóvári Györgyné perkátai lakos
Beszéltem a kuratórium elnökével és a könyvelőjükkel is felvettem a kapcsolatot, de nekünk együtt
kellett volna odamennünk, mert valaki az önkormányzattól leállította. Nem szolgáltathatott ki adatot
részünkre.
Bogó Anikó a Perkátáért Közalapítvány kuratóriumának elnöke
Ez úgy gondolom, hogy az előző kuratórium feladata lett volna. Onnantól kezdve, hogy a régi
kuratóriumtól az átadás, átvétel megtörtént a részünkre és az önkormányzat képviselője is jelen volt
az átadásnál, lezártnak tekintem az ügyet.
Jóvári Györgyné perkátai lakos
Mivel az önkormányzat a fenntartója, elvártam volna, meg úgy gondolom jogos is, hogy legalább
egy tájékoztató levélben értesítik az ellenőrző bizottságot.
Somogyi Balázs polgármester
A képviselő-testület nyílt ülésen döntött az új kuratórium, illetve az új ellenőrző bizottság
felállításáról.
Jóvári Györgyné perkátai lakos
Az ellenőrző bizottság tagjait a mai napig nem lehet sehol megtalálni, maximum a bíróságtól lehet
kikérni. Olyan nagy dolog lett volna Polgármester úr erről tájékoztatni?
Somogyi Balázs polgármester
Miért nem adta át a dokumentumot már másfél éve. Eltelt két pénzügyi év lezárása, és ezután
idejön, hogy át szeretne adni valamit, ami alapján nem végzett munkát az elmúlt másfél évben? És
számon kér engem, hogy én miért nem értesítettem? Én nem értem, hogy mi a kérdés.
Dokumentumokat tart magánál, amihez nincs is joga?
Jóvári Györgyné perkátai lakos
Szeptember 30-ig az ellenőrzést elvégeztük. Mivel pályázati dologról is volt szó és nem volt
teljesen lezárva, ez a pár hónap lenne amit át kell adni.
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Somogyi Balázs polgármester
Szólni fogok az új kuratórium ellenőrző bizottságának, hogy keresse meg ez ügyben.
Jóvári Györgyné perkátai lakos
A másik kérdésem a rendőrségi beszámolóval kapcsolatos. Rendben van, hogy a testületi tagok
megkapják a beszámolót, de a falu lakossága, akik nézik az adást, számszerűen nem hallanak
semmit. Szerettem volna, ha jobban kiemelték volna a polgárőrök munkáját. Az ő segítségük nélkül
az eredményesség nem lenne olyan, amilyen. Ők vannak ott legelőször a bűncselekmények
helyszínén. Az elmúlt évben nagyon sok bűncselekményt derítettek fel a polgárőrök. A sajtóban
sem úgy jelenik meg, ezt sérelmezem a polgárőrök nevében. A rendőrség elhappolja a dicsőséget.
Ezt azért mondtam el, mert most lesz a tíz éves évfordulójuk és lehetne egy emlékoklevéllel vagy
valamivel megköszönni a munkájukat.
Somogyi Balázs polgármester
Tudom, hogy a parancsnok úr számtalan alkalommal kifejezi elismerését a polgárőrségnek. Az
anyagot természetesen feltesszük a honlapra, hogy a lakosság is megismerhesse a statisztikát. A tíz
éves évforduló egy komoly dátum az egyesület életében. Nem csak a közbiztonságot érintő
tevékenységét tudom kiemelni a polgárőrségnek, hanem a közösségépítő tevékenységét is.
Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
Évek óta olvasgatom a rendőrségi beszámolókat és a polgárőrségről normális, köszönő
megemlékezés a rendőrség részéről nem nagyon volt. Ez a beszámoló az, amiben felismerték, hogy
a polgárőrség nélkül nem tudnak eredményt elérni. Ebben az írásos anyagban szerepel a polgárőrök
munkája, még ha szóban nem is hangzott el.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, a testületi ülést bezárom.
Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester a testületi ülést 19:30
perckor bezárta.
Somogyi Balázs
polgármester

Dr. Lakos László
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Kovács Ferenc
képviselő

Laki Ferenc
képviselő
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