PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013.
augusztus 21-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről
készült

JEGYZŐKÖNYV

Perkáta, 2013. augusztus 21.

Határozat: 88-92/2013. (VIII. 21.)
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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Készült: A 2013. augusztus 21-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi
ülésről
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme
Jelen vannak:
Somogyi Balázs polgármester, Dr. Tóth Ferenc alpolgármester, Rajcsányi László József,
Kovács Ferenc, Szilasy László, Laki Ferenc képviselő-testületi tagok
László Klaudia aljegyző
Somogyi Balázs polgármester
Köszöntöm a jelenlévőket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel hat fő testületi tag
jelen van. Javaslatot teszek a jegyzőkönyv hitelesítőkre Laki Ferenc és Kovács Ferenc testületi
tagok személyére.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot 6 igen szavazattal
elfogadta.
Somogyi Balázs polgármester
A napirendben két módosítást javaslok. Javaslom, hogy első napirendi pontként tárgyaljuk a
Perkátai Szociális Központ intézményvezetői munkakör betöltésével kapcsolatos döntéshozatalt.
Javaslom, hogy negyedik napirendi pontként tárgyaljuk a 2013. évi II. félévi üléstervet. Kérdezem a
képviselő-testület tagjait, hogy egyéb napirendi pontra van-e javaslat. Amennyiben nincs, javaslom
elfogadásra a módosított napirendet. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
88/2013. (VIII. 21.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a módosított napirendet
az alábbiak szerint.
NAPIRENDI PONTOK
1. A Perkátai Szociális Központ intézményvezetői munkakör betöltésével kapcsolatos
döntéshozatal
2. Az önkormányzat működőképességét megőrző pályázathoz kapcsolódó határozathozatal
3. Perkáta Nagyközség Önkormányzata és a Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház
Nonprofit Kft. között kötendő közszolgáltatási szerződés
4. 2013. évi II. félévi ülésterv
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. augusztus 21.
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I. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Első napirendi pontunk a Perkátai Szociális Központ intézményvezetői munkakör betöltésével
kapcsolatos döntéshozatal. A megadott határidőig három pályázat érkezett (Csenkiné Vass
Henrietta, Lőbmann Réka, Tuba-Kovácsné Holczmann Mónika). Lőbmann Réka pályázata nem
felel meg, mivel nincs meg a munkakör betöltéséhez szükséges végzettsége. A másik két pályázó
végzettségét tekintve megfelel a pályázati kiírásnak. Kettőjük közül végzettségük szempontjából
nem tudunk különbséget tenni. Csenkiné Vass Henrietta az első körben beadta pályázatát a
családgondozó álláshely betöltésére. Telefonon jeleztük neki, hogy egy másik álláshely is kiírásra
fog kerülni, akkor az intézményvezetői álláshelyre adta be pályázatát. A családsegítői álláshelyre
beérkező pályázatokat nem a képviselő-testület, hanem az intézményvezető fogja elbírálni.
Várhatóan a jövő hét elején kapunk tájékoztatást a Fejér Megyei Kormányhivataltól a működési
engedélyek kiadásával kapcsolatban. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Szilasy László képviselő
Javaslom, hogy fogadjuk el Csenkiné Vass Henrietta pályázatát. Ha van rá lehetőségünk, akkor
kössünk ki három hónapos próbaidőt. Ez alatt az idő alatt fokozott ellenőrzést gyakoroljon az
önkormányzat az intézményvezető felett.
Rajcsányi László József képviselő
Hasonló az elképzelésem. Inkább hat hónap próbaidőt kössünk ki, ha lehet, mert vezetői
beosztásban három hónap alatt nem biztos, hogy minden kiderül egy emberről.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom, hogy Csenkiné Vass Henriettát bízzuk meg a
Perkátai Szociális Központ intézmény vezetésével, maximális próbaidő kikötésével. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
89/2013. (VIII. 21.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Perkátai Szociális Központ
intézmény vezetésével Csenkiné Vass Henriettát (2454 Iváncsa, Mátyás K. u. 34.)
bízza meg 2013. szeptember 1-jétől 2018. augusztus 31-ig, maximális próbaidő
kikötésével.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. augusztus 21.
II. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Második napirendi pontunk az önkormányzat működőképességét megőrző pályázathoz kapcsolódó
határozathozatal. A képviselő-testület amikor februárban elfogadta a költségvetési rendeletét az idei
évre vonatkozóan, szerepeltetett egy sort, amely 62 817 000 Ft-ot tett ki. Az akkori jogszabály
alapján úgy kellett meghatározni az önkormányzat működőképésségét veszélyeztető állami
tartalékkeretből számítunk erre a forrásra. A költségvetési törvény előírásai alapján ebbe a keretbe
azt az összeget írhatta be az önkormányzat, amelyre a feladatfinanszírozás keretében forrást kell,
hogy kapjon, mert a költségvetési források, a normatívák ezekre nem adtak elegendő forrást. Ez
több kötelező feladathoz is kapcsolódott, gyermekétkeztetés, kulturális feladatok, szociális
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feladatok, illetve legnagyobb részben az iskola épületének a fenntartása. A múlt héten jelent meg az
a pályázati kategória, amelyben ezen költségvetési sorra tudnak az önkormányzatok pályázni. A
pályázatot benyújtottuk, de a képviselő-testület határozata szükséges ahhoz, hogy ez a pályázat
érvényes legyen. Azért nyújtottuk be minél előbb a pályázatot, hogy a sor elejére próbáljunk
kerülni. 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:
90/2013. (VIII. 21.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a megyei önkormányzati
tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi
kiegészítő támogatásról szóló 39/2013. (VII.31) BM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján
soron kívüli támogatási igényt nyújt be a Magyarország 2013. évi központi
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. melléklet 1/IV. pontjában, a helyi
önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás címen
szereplő tartalék előirányzatból nyújtható állami támogatásra, Perkáta Nagyközség
Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2013. (II. 21.)
önkormányzati rendelet 943 bevételi előirányzat soron tervezett 62 817 000 forint
összeg erejéig.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. augusztus 21.
III. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Harmadik napirendi pontunk a Perkáta Nagyközség Önkormányzata és a Magyar Kanizsai Udvari
Kamaraszínház Nonprofit Kft. között kötendő közszolgáltatási szerződés. A kiküldött anyaghoz
képest néhány ponton javításokat hajtottunk végre a szerződésben. Egyrészt az önkormányzat neve
került pontosításra, másrészt a 7. pontban az önkormányzat által az MKUK támogatása került
meghatározásra. A Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház egy Perkátán ismert kulturális
intézmény, hiszen háromszor is felléptek településünkön. Azzal keresett meg minket a színház,
hogy egy olyan közszolgáltatási szerződést tudna az önkormányzattal kötni, amely mindkét fél
számára hasznos. Az MKUK számára leginkább azért hasznos, mert be tudnak kerülni egy olyan
állami rendszerbe, amely az előadó művészetben egy hasonló támogatási szisztéma szerint
működik, mint a sport. Ezek a látvány sportágak, illetve ezt már kiegészítette a kormányzat tizenhét
sportágra, amellyel társasági adó kedvezmény támogatást lehet igényelni, amelyben a színház
kategória is szerepel. Pénzösszeg nem szerepel az önkormányzat részéről a szerződésben, de a 7.
pontban foglaltak szerint hozzájárul az együttműködéshez. Az önkormányzat évente egy
alkalommal biztosítja a MKUK számára a szükséges próbahelyet az aktuálisan készülő előadás
próbáihoz, továbbá biztosítja a művészek elszállásolását és ellátását két héten keresztül. Kérem a
képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Szilasy László képviselő
Kérdésem lenne a szerződéssel kapcsolatban. A 4.1 pont a) alpontjában szerepel, hogy
közszolgáltatás keretében a székhely városban évente legalább egy előadást köteles tartani a
színház.
Somogyi Balázs polgármester
Igen, ezt ők vállalják.

4

Szilasy László képviselő
De mi nem város vagyunk. A székhely város kifejezés a kistérség székhelyét jelenti nekem, vagyis
azt, hogy Adonyban tartanak előadást. Ide beírhatjuk, hogy Perkáta területén. Ezt javítanám. A 4.4
pontban szerepel, hogy az MKUK gondoskodik a közönségkapcsolatok folyamatos erősítéséről, a
professzionális külső és belső kommunikációról, új közönségrétegek kineveléséről. Kérdezem, hogy
hogyan? Milyen csatornákon keresztül? Itt az van, hogy folyamatos. Véleményem szerint csinálni
kell egy honlapot. Ezt tisztázni kell velük.
Rajcsányi László József képviselő
Erről szól a 4.3 pont is.
Szilasy László képviselő
Az 5.2 pont szerint az MKUK kijelenti, hogy a birtokába adott vagy más módon rendelkezésére
bocsátott eszközök használatára, karbantartására és visszaigazoltatására vonatkozó szabályokat
külön megállapodások tartalmazzák. Ezt az önkormányzat és a színház köti, vagy a színház és az
ÁMK köti?
Somogyi Balázs polgármester
Azzal az intézménnyel, amelynek Perkáta Nagyközség Önkormányzata használatba átengedte az
adott eszközt.
Szilasy László képviselő
Az elszállásolásnak van-e limitje?
Somogyi Balázs polgármester
A legnagyobb darabjuk nyolc szereplős volt a tavalyi évben.
Rajcsányi László József képviselő
Új közönségrétegek kinevelésével kapcsolatban lehet, hogy műsortervre gondolnak.
Szilasy László képviselő
Egyet értek, csak szerepel az is, hogy folyamatos, ami azt jelenti nekem, hogy napi szinten
valamilyen módon értesülünk róluk.
Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
Az 5.1 pontot átfogalmaznám stilisztikailag, zavaros. Sokkal egyszerűbben meg lehetett volna
fogalmazni.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a közszolgálati szerződést azzal a
módosítással, hogy a 4.1 pont a) alpontjában „a székhely városban” szövegrész helyébe „Perkátán
szövegrész lép. 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:
91/2013. (VIII. 21.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Perkáta
Nagyközség Önkormányzata és a Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház Nonprofit
Kft. között létrejövő közszolgáltatási szerződést azzal a módosítással, hogy a szerződés
4.1 pont a) alpontjában „a székhely városban” szövegrész helyébe „Perkátán”
szövegrész lép. A közszolgáltatási szerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. augusztus 21.
IV. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Negyedik napirendi pontunk a 2013. évi II. félévi ülésterv elfogadása. Kérem a képviselő-testület
tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra az üléstervet. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
92/2013. (VIII. 21.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a 2013. évi II. félévi
üléstervet. Az ülésterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. augusztus 21.
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 17:35
perckor bezárta.

Somogyi Balázs
polgármester

Dr. Lakos László
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Laki Ferenc
képviselő

Kovács Ferenc
képviselő
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