PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013.
augusztus 6-án (kedd) 18:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről
készült

JEGYZŐKÖNYV

Perkáta, 2013. augusztus 6.

Határozat: 84-87/2013. (VIII. 06.)
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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Készült: A 2013. augusztus 6-án 18:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi
ülésről
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme
Jelen vannak:
Somogyi Balázs polgármester, Rajcsányi László József, Kovács Ferenc, Szilasy László,
Ujfalusi Pál 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. Javaslatot teszek a jegyzőkönyv hitelesítőkre Rajcsányi László József és Szilasy László
testületi tagok személyére.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot 5 igen szavazattal
elfogadta.
Somogyi Balázs polgármester
Három napirendi pontot terjesztenék a képviselő-testület elé. Az első napirendi pont a Helyi
Esélyegyenlőségi Program elfogadása, a második napirendi pont a Perkátai Szociális Központ
Szakmai Programjának elfogadása, harmadik napirendi pont pedig a Kulccsal való megállapodás
elfogadása a 2006-2008. évekre vonatkozóan. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy egyéb
napirendi pontra van-e javaslat. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a napirendet. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
84/2013. (VIII. 06.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a napirendet az alábbiak
szerint.
NAPIRENDI PONTOK
1. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
2. Perkátai Szociális Központ Szakmai Programjának elfogadása
3. Kulccsal való megállapodás elfogadása a 2006-2008. évekre vonatkozóan
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. augusztus 07.
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I. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Első napirendi pontunk a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása. Ezt a programot „Az
egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról” szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §
(1) bekezdésében foglaltak alapján kellett elkészíteni. Különböző pályázatok indulásához feltétel.
Rendelkezett már részlegesen a település esélyegyenlőségi tervvel. A programot két évente kell
aktualizálni. Az írásos anyagot a képviselők e-mailben kapták meg az anyag terjedelme miatt.
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a
programot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
85/2013. (VIII. 06.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Perkáta Nagyközség
Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programját. A Helyi Esélyegyenlőségi
Program a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. augusztus 06.
II. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Második napirendi pontunk a Perkátai Szociális Központ Szakmai Programjának elfogadása. A
képviselő-testület úgy döntött, hogy Perkátai Szociális Központot kíván létre hozni 2013.
szeptember 1-jei hatállyal, amely intézmény Perkátán önállóan fogja ellátni a gyermekjóléti és
családsegítői feladatokat más szociális jellegű feladatokkal együtt. A Fejér Megyei Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatala hiánypótlásra hívta fel Perkáta Nagyközség Önkormányzatát, melyben a
Perkátai Szociális Központ önálló gyermekjóléti szolgáltató működési engedélyének kiadásához
kéri a Szociális és Gyermekjóléti Főigazgatóság szakértői véleménye alapján átdolgozott és a
fenntartó által elfogadott szakmai programot. A Szakmai Programon kívül zajlik jelenleg is az
akreditációhoz szükséges intézményi dolgozók, köztük az intézményvezető pályázati eljárása.
Ebben a hónapban a képviselő-testületnek ezzel kapcsolatban még döntést kell hoznia. Másrészt
zajlik az Adonyi Kistérségi Szociális Központ megszüntetése, amelynek feltétele, hogy a perkátai és
a másik három kistérségi településen új intézmény jöjjön létre. Kérdezem Jegyző urat, hogy a
döntés tartalmazza azt, amit dr. Szekerczés Anna ügyvédnő javasol, hogy ha mégis ki kell tolni a
határidőt, akkor legyen erről egy elvi döntés.
Dr. Lakos László jegyző
Most még nem javaslom, mert az intézményvezetővel kapcsolatban úgyis kell döntést hoznia a
testületnek.
Somogyi Balázs polgármester
Dr. Szekerczés Anna ügyvédnőnek azt a tájékoztatást adta a Fejér Megyei Kormányhivatal, hogy
nem fogja megkapni egyik települési intézmény sem a működési engedélyt. Ezzel ellentétes
információt kaptunk, úgy ahogy Besnyő és Pusztaszabolcs is. Az ügyvédnő 2013. augusztus 25-én
újabb tájékoztatást fog kérni és amennyiben valamelyik településsel gond van, akkor egy hónappal
kitoljuk a jelenlegi kistérségi intézmény megszüntetését, illetve a saját intézményünk létrehozását.
Dr. Lakos László jegyző
A Szakmai Programot a képviselő-testület 2013. június 19-én fogadta el. Fel lett terjesztve a
minisztériumba, ahol kérték a kiegészítését. Leginkább strukturális átalakítást kértek a programra
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vonatkozóan. Egy tömbben fejtettük ki az integrált intézmény gyermekjóléti, illetve a többi
szociális ellátással kapcsolatos részét. Azt kérték, hogy ezeket válasszuk szét, mert két működési
engedélyt kell kiadniuk. Továbbá kérték, hogy a gyermekjóléti részt egészítsük ki, egyéniesítsük
egyedi sajátosságokkal, speciális perkátai ellátásokkal, tervekkel. A gyámhivatal tájékoztatása
szerint nem biztos, hogy megkapjuk a működési engedélyt. Ennek nem az az oka, hogy mi késünk
vagy nem teljesítünk valamit, hanem az, hogy ezek a működési engedélyek valószínűleg csak
együttesen adhatóak ki a kistérség összes településére. A Magyar Államkincstár azt nyilatkozta,
hogy ők csak akkor jegyzik be az intézményeket, hogy ha valamennyi intézményt be tudják
jegyezni a megszűnt helyett.
Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a
Perkátai Szociális Központ Szakmai Programját. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
86/2013. (VIII. 06.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Perkátai Szociális
Központ alapításához szükséges, előterjesztés szerinti Szakmai Programját. A Szakmai
Program a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. augusztus 06.
III. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Harmadik napirendi pont a Kulccsal való megállapodás elfogadása a 2006-2008. évekre
vonatkozóan. A képviselő-testület döntése szükséges ahhoz, hogy az ügyet le tudjuk zárni. 2011ben volt egy ellenőrzés a házi segítségnyújtásra vonatkozóan, amelyben a 2007-2008-ban még a
négy mikrotársulásban szereplő település jelentős normatíva visszavonáson esett át. A tavalyi évben
Besnyővel és Szabadegyházával le tudtuk zárni az ügyet. Kulccsal kapcsolatban egyrészt az akkori
normatíva visszavonás, másrészt a 2006-2008. évi mikrotársulás végelszámolása nem történt meg.
Szóban egyeztetések történtek Kulcs polgármesterével. Azt a javaslatot terjesztenénk mindkét
képviselő-testület elé, hogy 2 000 000 Ft hozzájárulást fizetne Kulcs Község Önkormányzata. A
végső összeg 4 377 382 Ft lenne a mi igényünk szerint, amiből 2 100 000 Ft a tőkerész. Kulcs, hogy
megerősítse szándékát, 2013. június 15-én a 2 000 000 Ft első felét átutalta. Ha a képviselő-testület
elfogadja a megállapodást, akkor e hónap 15-éig fogják átutalni a második felét.
Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a
határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
87/2013. (VIII. 06.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata a 2006-2008. években mikrotársulásban
fenntartott Nappali Szociális Központ ellátásaival kapcsolatban, a központi
költségvetésből származó támogatások elszámolásával összefüggően Kulcs Község
Önkormányzatával az alábbi megállapodást hagyja jóvá:
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A Nappali Szociális Központ 2006-2008. évi működésével kapcsolatos központi
normatívák kiegészítésére Kulcs Község Önkormányzata Perkáta Nagyközség
Önkormányzata részére 2 000 000.- forint hozzájárulást köteles fizetni.
A hozzájárulást Kulcs Község Önkormányzata két egyenlő részletben teljesíti. Az első
részlet átutalása 2013. július 15-én megtörtént, a második részlet fizetési határideje
augusztus 15. napja.
A megállapodás elfogadásával Perkáta Nagyközség Önkormányzata kijelenti, hogy a
Nappali Szociális Központ ellátásaival kapcsolatos 2006-2008. évekre vonatkozó
elszámolást Kulcs Község Önkormányzatával lezártnak tekinti.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. augusztus 06.
Somogyi Balázs polgármester
Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs
hozzászólás, a testületi ülést bezárom.
Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester a testületi ülést 18:15
perckor bezárta.

Somogyi Balázs
polgármester

Dr. Lakos László
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Rajcsányi László József
képviselő

Szilasy László
képviselő
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