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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Készült: A 2013. szeptember 11-én 17:00 órai kezdettel megtartott 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
Dr. Lakos László jegyző
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 Rajcsányi László József
testületi tagok személyére.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot 6 igen szavazattal
elfogadta.
Somogyi Balázs polgármester
A napirendben egy sorrendbeli módosítást javaslok. Javaslom, hogy első napirendi pontként
tárgyaljuk az Adonyi Kistérségi Szociális Központ szociális feladatainak ellátására kötött
megállapodás megszüntetésével kapcsolatos döntéshozatalt. Második napirendi pont a
polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről, harmadik napirendi pont a Perkáta Nagyközség
Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. félévi beszámolójának megtárgyalása. 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:
104/2013. (IX. 11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a módosított napirendet az
alábbiak szerint.
NAPIRENDI PONTOK
1. Az Adonyi Kistérségi Szociális Központ szociális feladatainak ellátására kötött
megállapodás megszüntetésével kapcsolatos döntéshozatal
2. Polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről
3. Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. félévi beszámolója
4. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázattal kapcsolatos döntéshozatal
5. Egyebek
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. szeptember 11.
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I. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Első napirendi pontunk az Adonyi Kistérségi Szociális Központ szociális feladatainak ellátására
kötött megállapodás megszüntetésével kapcsolatos döntéshozatal, illetve a Perkátai Szociális
Központ alapdokumentumainak elfogadása. Szeretném bemutatni önöknek azt a személyt, aki a
Perkátai Szociális Központ intézményvezetője lesz 2013. október 1-jétől. Köszöntöm Csenkiné
Vass Henriettát. Jelenleg az Adonyi Kistérségi Szociális Központ perkátai telephelyén
munkatársként dolgozik. A leendő intézményvezetői feladatokat végzi, illetve ő foglalkozott a
Perkátai Szociális Központ szakmai programjának, valamint a szervezeti és működési
szabályzatának a módosításával. Már korábban döntött a képviselő-testület a két említett
dokumentum módosításával kapcsolatban, de a működési engedély megszerzéséhez újabb
módosításra van szükség. Átadom a szót Csenkiné Vass Henriettának és kérem, hogy tájékoztassa a
képviselő-testületet, milyen módosításokat hajtott végre a Fejér Megyei Kormányhivatal
szakvéleménye alapján.
Csenkiné Vass Henrietta a Perkátai Szociális Központ leendő intézményvezetője
Szeretném megköszönni a képviselő-testület, Polgármester Úr, Jegyző Úr és László Klaudia
Aljegyző előzetes munkáját, amelyben a szervezeti és működési szabályzatot, a szakmai programot
előkészítették. A Fejér Megyei Kormányhivatal szakvéleménye alapján módosításokat hajtottam
végre mindkét dokumentumban. Az egyik legfontosabb az volt, hogy a két alapdokumentum
összefésülve legyen, mert nem azonos információkat tartalmaztak. Az egyik ilyen volt a szervezeti
és működési szabályzatban az ügyfélfogadási idő, a fogadóóra és az intézmény nyitva tartása.
Eredetileg héttől háromig volt nyitva az intézmény, de ez szolgáltatásonként változni fog. A
változás a családsegítőt, a családgondozót, a gyermekjóléti családgondozót érinti, mert a
fogadóóráikat hétfőtől péntekig fogják tartani. Eddig kedden és csütörtökön nem volt fogadóóra. A
szervezeti és működési szabályzatba bekerült három munkaköri leírás, az intézményvezetőé, a négy
órás szociális étkeztetési feladatokat ellátó szociális gondozóé és a négy órás adminisztrátoré. A
szakmai programban szintén a szakvélemény alapján történtek változtatások. A szakmai
programban a törvény egyedi megvalósulását kellett megjeleníteni. Itt a kolléganők elmondása
alapján rutinszerűen működő ruhaosztás, élelmiszer csomagosztás valósul meg. Ezt fogalmaztam
meg benne, illetve a jövőbeli céljaimat is. Továbbra is fel kell venni a kapcsolatot a civil
szervezetekkel.
Ujfalusi Pál képviselő 17:05 perckor megérkezett az ülésre.
Csenkiné Vass Henrietta a Perkátai Szociális Központ leendő intézményvezetője
A bűnmegelőzés kapcsán volt még egy észrevételük, hogy hogyan szeretnénk ezt közvetíteni a
korosztály felé. Arra gondoltam, hogy iskolai és óvodai ismeretterjesztő kurzusokat, interaktív
programokat szerveznénk az adott intézményben. Ezt majd az intézményvezetőkkel fogjuk
egyeztetni. Az a lényege, hogy a mindennapi életükben az intézmény jelen van, ha krízisbe
kerülnek, akkor inkább a segítség felé forduljanak, nem pedig a bűnelkövetés felé. Ha mindig jelen
vagyunk, akkor a helyes értékrend kialakításában, a szocializációban is részt tudunk venni.
Dr. Lakos László jegyző
Annyival egészíteném ki az intézményvezető által elmondottakat, hogy ismertetném a működési
engedéllyel kapcsolatos eljárás jelenlegi állását, amely szerint az említett két dokumentum
módosítása szükséges még a működési engedély kiadásához, továbbá még hiányzik a tűzoltói
szakhatósági vélemény. Érdeklődnék, hogy hogyan állunk a szakhatósági vélemény beszerzésével.
Felvette a tűzoltósággal a kapcsolatot?
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Csenkiné Vass Henrietta a Perkátai Szociális Központ leendő intézményvezetője
A mai napon beszéltem a tűzoltósággal és az oktatási napló volt kérdéses. Felvetettem, hogy
jogviszony probléma áll fenn, ezért október 4-ére kell szervezni tűzvédelmi, munkavédelmi
oktatást. Probléma volt a gázkészülékek bevizsgálásával is, ez megoldódott. Szerdára kész lesz az
az anyag, amely a szakhatósági vélemény kiállításához szükséges.
Dr. Lakos László jegyző
Úgy tudom, hogy október 1-jén lesz az idősek világnapja. Ezzel kapcsolatban szeretett volna
valamit kérdezni.
Csenkiné Vass Henrietta a Perkátai Szociális Központ leendő intézményvezetője
Tájékozódó kérdésem lenne. Tervezünk-e közösen valami megnyitót az időseknek, mert pont azon
a napon kerül vissza az önkormányzathoz az intézmény.
Somogyi Balázs polgármester
Az idősek világnapjával kapcsolatban rendszeresen rendezvényünk van. Nyitottak vagyunk
bármilyen rendezvényre. Az elmúlt években kulturális jellegű rendezvény volt zenés, színházi
előadó meghívásával. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Szilasy László képviselő
Megváltozott erre az évre a gyermekvédelem az iskolában. Eddig a szociális intézménnyel együtt
tudtuk végezni a gyermekvédelmi feladatokat. Volt az iskolában gyermekvédelmi felelős, aki
kapcsolatot tartott a szociális intézményben dolgozó, gyermekjóléti szolgálattal foglalkozó
személlyel. De ettől az évtől nem lesz gyermekvédelmi felelősünk. Ez már felvetődött a
tankerületnél is, hogy hogyan történik ennek a megoldása. Érdemes lenne akár önkormányzati, akár
intézményi szinten a tankerülettel felvenni a kapcsolatot. Ezt a problémát valamilyen formában
rendbe kell tenni.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom a Perkátai Szociális Központ Szervezeti és
Működési Szabályzatának elfogadását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
105/2013. (IX. 11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Perkátai Szociális
Központ alapításához szükséges, előterjesztés szerinti módosított Szervezeti és
Működési Szabályzatát. A Szervezeti és Működési Szabályzat a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. szeptember 11.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom a Perkátai Szociális Központ Szakmai Programjának elfogadását. Aki ezzel egyetért,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
106/2013. (IX. 11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Perkátai Szociális
Központ alapításához szükséges, előterjesztés szerinti módosított Szakmai Programját.
A Szakmai Program a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. szeptember 11.
Somogyi Balázs polgármester
A napirend másik része azzal foglalkozik, amiről az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás a mai
napon döntött. A szociális intézményi feladatokat eddig az Adonyi Kistérségi Szociális Központ
látta el. Ennek a megszüntető megállapodásnak az elfogadása szükséges a képviselő-testület
részéről. Nagyrészt hasonló tartalmúak a megállapodás tervezetek minden településen. A mi
esetünkben két kivétel van. Az egyik az, hogy Perkátának volt egy pályázata a szociális intézmény
felújításával kapcsolatban. A pályázat fenntartását Perkáta Nagyközség Önkormányzata vállalja.
Ezt tartalmazza a megszüntető megállapodás 8. pontja. A másik az, hogy egy plusz létszám szerepel
a perkátai átvett létszámban, Vida Katalin intézményvezető személyében. Vida Katalin 2013.
december 10-éig tölti felmentési idejét, nyugdíjba kíván vonulni. Az ezzel kapcsolatos kifizetéseket
az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás biztosítja önkormányzatunk számára. Ebben a két
dologban tér el a mi megszüntető megállapodásunk a többi településéhez képest. Kérem a
képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
Az 5.2 pontban rendelkezik a megállapodás a dolgozók értesítésének mikéntjéről. A Perkátai
Szociális Központ vezetője van megjelölve tájékoztató személyként. 2013. szeptember 15-ig nem
létezik a Perkátai Szociális Központ. Nem tudom, hogy itt ki fog szerepelni a mi részünkről. A 6.
pont második bekezdésének utolsó mondatrészében egy elírás van. Az „Adonyi Szociális Központ”
szövegrész helyébe az én értelmezésem szerint Perkátai Szociális Központot kell írni.
Somogyi Balázs polgármester
Az 5.2 pont vélhetően 2013. október 1-jei dátummal történik meg, valószínűleg ezért lett Perkátai
Szociális Központ írva a második bekezdésében. A leendő intézmény végzi el az átadást, ő veszi át
a dolgozókat.
Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
Az 5.2 pont második bekezdésében az szerepel, hogy 2013. szeptember 15. napjáig együttes eljárás
keretében írásban tájékoztatják az érintett közalkalmazottakat. Ez a dátum inkább 2013. október 15re kell, hogy módosuljon.
Somogyi Balázs polgármester
Ez a tájékoztatási kötelezettségre vonatkozik. A kérdésed a Perkátai Szociális Központ
intézményvezetőjére vonatkozott, de 2013. szeptember 15-én még nem létezik.
Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
Igen.
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Dr. Lakos László jegyző
Az a véleményem, hogy a Polgármester Úrnak kell aláírnia a tájékoztató levelet, ugyanúgy, mint
azokat az együttes megállapodásokat is, amelyeket aláírattunk a dolgozókkal, hogy ők október 1jétől vállalják a munkát, mi pedig vállaljuk az alkalmazásukat. Ezeket is a Polgármester Úr írta alá,
mivel még nincs intézményvezető.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra az étkeztetés, házi segítségnyújtás,
családsegítés, idősek nappali ellátása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális
szolgáltatásokhoz való hozzáférés, gyermekjóléti szolgáltatás ellátására létrejött megállapodás
közös megegyezéssel történő megszüntetését. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
107/2013. (IX. 11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az „étkeztetés,
házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek nappali ellátása, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés, gyermekjóléti szolgáltatás
ellátására létrejött Megállapodás közös megegyezéssel megszüntetéséről” szóló
előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntést hozza:
A Képviselő-testület az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás, mint megbízott és az
Önkormányzat, mint megbízó között 2009. január 1-jei hatállyal létrejött „étkeztetés,
házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek nappali ellátása, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés, gyermekjóléti szolgáltatás
ellátására” vonatkozó Megállapodást 2013. szeptember 30.-napjával „közös
megegyezéssel” megszünteti, melyre vonatkozó Megállapodást a határozat 1. számú
mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja, felhatalmazva a polgármestert annak
aláírására.
1. számú melléklet
Megállapodás
étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek nappali ellátása,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés,
gyermekjóléti szolgáltatás ellátására létrejött Megállapodás közös
megegyezéssel történő megszüntetéséről.

amely létrejött egyrészről az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
- 2457 Adony, Bajcsy-Zsilinszky utca 5. törzskönyvi azonosító száma: 592073,
adószám: 15592073-2-07; KSH száma: 15592073-8411-326-07, képviseli: Somogyi
Balázs Társulási Tanács elnöke - mint Társulás
másrészről Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete – székhelye:
2431 Perkáta, Szabadság tér 1., törzskönyvi azonosító száma: 727189, adószáma:
15727189-2-07, KSH száma: 15727189-8411-321-07, képviseli: Dr. Tóth Ferenc
alpolgármester – mint Önkormányzat, között az alulírott helyen és időben az alábbi
tartalommal:
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1.

Szerződő felek között Adonyban, 2008. november 20.-napján az „étkeztetés, házi
segítségnyújtás, családsegítés, idősek nappali ellátása, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés és gyermekjóléti
szolgáltatás szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti szolgáltatási alapellátási
feladatok ellátására” Megállapodás jött létre 2009. január 1-napjától határozatlan
időtartamra.
A Megállapodás alapján a szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti szolgáltatási
alapellátási feladatokat ezen időponttól az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás az általa
alapított Adonyi Kistérségi Szociális Központ – továbbiakban: Intézmény - útján látja
el.

2.

Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa ..../2013. (VIII.28.) számú
határozatával döntött az Adonyi Kistérségi Szociális Központ 2013. szeptember 30-i
hatályú megszüntetéséről, a megszüntető okirat kiadásáról.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a közöttük szociális alapszolgáltatási és
gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátására létrejött Megállapodást – az Adonyi
Kistérségi Szociális Központ megszüntetésével azonos időponttal - 2013. szeptember
30-i hatállyal közös megegyezéssel megszüntetik.

3.

A szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátását 2013.
október 1-i hatállyal Perkáta Nagyközség Önkormányzata az általa alapított Perkátai
Szociális Központ – székhelye: 2431 Perkáta, Bocskai út 2. sz. – útján látja el.

4.

Megállapodó felek rögzítik, hogy 2013. szeptember 30-napjáig a feladatellátáshoz
igényelt állami költségvetési támogatás az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulást illeti
meg. A feladatellátás időpontja változását – a feladatellátás átadás-átvételét – az Adonyi
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa – Perkáta Nagyközség
Önkormányzatával együttműködve – 2013. szeptember 30-napjáig a Magyar
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére bejelenti.

5.

Az Adonyi Kistérségi Szociális Központ 5 fő közalkalmazottjának „közalkalmazottak
jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. tv. 24. § (3) bekezdése alapján az Mt. 36. § - 38.§a szerinti munkáltatói jogutódlással történő továbbfoglalkoztatásáról Perkáta
Nagyközség Önkormányzata gondoskodik az általa alapított Perkátai Szociális Központ
keretében.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete biztosítja továbbá Vida Katalin
Asszony,
az
Adonyi
Kistérségi
Szociális
Központ
intézményvezetője
közalkalmazottként történő továbbfoglalkoztatását a felmentési időtartama utolsó
napjáig.
5.1. Az Adonyi Kistérségi Szociális Központ vezetője közalkalmazotti jogviszonya az
Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2013. április 11-napján kelt
munkáltatói intézkedése alapján 2013. december 10-napján megszűnik azzal, hogy 2013.
augusztus 11-napjától már a munkavégzési kötelezettség alól mentesül.
5.2. Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az általa meghozott
munkáltatói intézkedéshez kapcsolódóan vállalja Vida Katalin felmentési időtartama
utolsó napjáig terjedően - azaz 2013. december 10-napjáig - felmerülő foglalkoztatási
költségei – azaz felmentési illetmény, végkielégítés, - s azok járulékai Perkáta
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Nagyközség Önkormányzata részére történő biztosítását a kifizetés esedékességét
megelőző 10 nappal korábban történő átutalása útján.
Az Mt. 37. § és 38. §-ban foglalt eljárást az Adonyi Kistérségi Szociális Központ vezetői
feladatot ellátó intézményvezető helyettese, mint átadó munkáltató, s a Perkátai
Szociális Központ Alapítói jogkör gyakorlására jogosult Perkáta Község Önkormányzata
– a nevében eljáró polgármester – bonyolítja le oly módon, hogy 2013. szeptember 15napjáig együttes eljárás keretében írásban tájékoztatják az érintett közalkalmazottakat a
munkáltatói jogutódlás időpontjáról, annak okáról, a közalkalmazottakat érintő jogi,
gazdasági és szociális következményekről, valamint az egyes közalkalmazottakat érintő
tervezett intézkedésről.
6.

7.

Megállapodó felek rögzítik, hogy közöttük közös tulajdon nem keletkezett, e körben
ezáltal egymással elszámolási kötelezettségük nem áll fenn.
A Megállapodás 6. pontja alapján Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselőtestülete az szociális és gyermekjóléti szolgáltatási alapfeladat ellátását
szolgáló Perkáta, Bocskai u. 2/A. szám alatti ingatlant a benne lévő berendezési és
felszerelési tárgyakkal együtt a Társulás ingyenes használatába adta.
Az Adonyi Kistérségi Szociális Központ megszűnésére tekintettel az ingyenes használati
jog megszűnik, az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás az ingyenes használatba adott
ingatlanokat az 1. pontban részletezett Megállapodás 6. pontjában nevesített
mellékletekben felsorolt és selejtezésre nem került berendezési és felszerelési tárgyakkal
együtt, továbbá a Társulás költségvetése terhére a feladatellátási helyet biztosító
működéshez vásárolt ingóságok térítésmentes egyidejű tulajdonba adásával – külön
leltárjegyzékkel – az Önkormányzat birtokába bocsátja, illetőleg visszabocsátja, mely
ingatlan 2013. október 1-napjától az Perkátai Szociális Központ elhelyezését biztosítja.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Adonyi Kistérségi Szociális Központ
2013. szeptember 30-napjáig tartó működésére figyelemmel 2013. november 30-napjáig
a működési, fenntartási költségek ismeretében egymással elszámolnak.

7.1. Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás az Intézményt érintő 2013. szeptember 30napjáig terjedő elszámolását elkészíti, s azt Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselőtestülete részére 2013. október 31.-napjáig megküldi.
7.2. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az elszámolást annak
megérkezését követő soron következő ülésén, de legkésőbb 15 napon belül
megtárgyalja, s annak elfogadása tekintetében döntést hoz.
Amennyiben határidőn belül a Képviselőtestület döntést nem hoz a részéről
elfogadottnak tekintendő.
7.3. Az elszámolás 7.1. és 7.2. pont szerinti elfogadását követően 15 napon belül:
7.3.1. Perkáta Nagyközség Önkormányzata a Társulás felé esetlegesen fennálló
összegszerűen megállapított tartozását átutalással teljesíti,
7.3.2. avagy a Társulás Perkáta Nagyközség Önkormányzata túlfizetése esetén a
többletösszeget szintén utalás útján visszafizeti.
8.

Megállapodó felek kölcsönösen rögzítik, hogy az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás
szociális intézményeinek komplex fejlesztése Adonyban és Perkátán projekt keretében
valósult meg a 2431 Perkáta, Bocskai István utca 2/A. szám, perkátai 1122/1 hrsz-ú
ingatlan teljes körű felújítása, mely az Adonyi Kistérségi Szociális Központ
székhelyeként működik.
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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a projekt megvalósítására
vonatkozó KDOP-5.2.2/A-09-2009-0009. azonosító számú támogatási szerződés
módosítása érdekében vállalja, a támogatási szerződés 3.3.5. pontjában foglaltak szerint
hogy a 2431 Perkáta, Bocskai István utca 2/A. szám alatti helyszínen a projekt befejezés
napját követően kezdődő 5 éves fenntartási időszak még hátralévő fenntartási időszaka
alatt a Perkátai Szociális Központ fenntartását és üzemeltetését biztosítja.
A támogatási szerződésből származó a perkátai 1122/1 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó
valamennyi kötelezettség teljesítését az Önkormányzat vállalja és biztosítja.
9.

Amennyiben az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás által az Adonyi Kistérségi
Szociális Központ fenntartásával kapcsolatosan állami költségvetési jogosulatlan
igénybevétel történt, úgy megállapodó felek megállapodnak abban, hogy a jogosulatlan
igénybevétel jogerős megállapítását követően a feladatellátásban érintett
Önkormányzatok annak jogkövetkezményei viselésre tekintetében egyeztetnek, s a
jogkövetkezményeket az érintett Önkormányzatok ellátottak arányában avagy
amennyiben a finanszírozás lakosságszám arányosan történt, úgy atekintetben
lakosságszám arányosan viselik.

10. A Megállapodást Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete …../2013.
(IX.......) számú határozatával, az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsa …../2013. (IX......) számú határozatával hagyta jóvá.
Jelen Megállapodást – mely 3 oldalból és 10 pontból áll – szerződő felek annak
elolvasása és közös értelmezése, tartalmának megértése és magukra nézve
kötelezőnek elismerése után mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
helybenhagyólag aláírták.
Kelt: Adony, 2013. szeptember „ „.
Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Perkáta Nagyközség Önkormányzata
képviseletében:
képviseletében:
/: Somogyi Balázs :/
Társulási Tanács elnöke

/: Dr. Tóth Ferenc :/
alpolgármester

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: azonnal
II. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Második napirendi pontunk polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről. Önkormányzatunk
benyújtotta pályázatát a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő
támogatásra vonatkozóan. A pályázat hiánypótlását 2013. szeptember 9-én teljesítette
önkormányzatunk.
A felnőtt játszótér kialakítása Perkátán című pályázattal kapcsolatban az elmúlt ülésen döntöttünk.
2013. szeptember 2-án megtörtént a szerződéskötés. A terület átadására várhatóan a holnapi napon
kerül sor.
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A közétkeztetési pályázattal kapcsolatban 2013. szeptember 13-án fogunk szerződést kötni az EcoProfit 2000 Bt-vel.
2013. szeptember 6-án a Perkátai Régiséggyűjtő Egyesület Eleink Hagyatéka címmel egy kiállítást
nyitott meg és tartott fenn a búcsú napjáig.
2013. szeptember 7-én megvalósult szüreti felvonulás és bál önkormányzati rendezvény volt, hiszen
az általunk fenntartott ÁMK szervezésében zajlott. Köszönjük a perkátai lakosoknak a részvételt.
A Kistérségi Társulási Tanács 2013. szeptember 11-i ülésén az első félévi pénzügyi beszámolót
fogadta el. Egy kezdeményezéssel fordult Pusztaszabolcs Város Közgyűlése az önkormányzatok
felé, mégpedig azzal, hogy a városi közgyűlés kezdeményezte a tanuszodával kapcsolatban a
pénzügyi bizottsági elnökök konzultációját. Jeleztem, hogy ehhez nem feltétlenül szükségesek a
többi települések pénzügyi bizottságainak elnökei. Nem fogom javasolni, hogy Perkáta ebben részt
vegyen.
2013. szeptember 14-én Perkáta harmadik alkalommal csatlakozik a TeSzedd akcióhoz. A
Vidékfejlesztési Minisztérium és teszedd koordinátorok szervezésében fog a rendezvény zajlani. A
kezdeményezéshez csatlakozott az önkormányzat, a Perkátai Természetvédő Egyesület és a Perkátai
Polgárőrség Közhasznú Egyesület.
2013. október 5-én az őszi nagytakarítás kerül megrendezésre a Perkátai Polgárőrség Közhasznú
Egyesület kezdeményezésére.
Két veszélyhelyzet is volt az elmúlt időszakban az önkormányzat területén. Múlt hét hétfőn jelezte a
Hunyadi Mátyás Általános Iskola, hogy az iskola és a kastély határán lévő egyik fában jelentős
nagyságú darázs kas található, amelynek elhárítása több napon keresztül zajlott helyi méhészek és
az önkormányzattal szerződésben álló rovarirtó cég segítségével. Múlt hét szerdán történt egy eset
az óvodában. Az a gyanú vetődött fel, hogy a régi óvoda épületén kívül elhelyezett patkányirtó
csapdában lévő méregből valamelyik gyermek esetleg ehetett. Azonnali intézkedés történt az
óvodavezető részéről. A gyermekeket megfigyelésre kórházba szállították, de a vizsgálatok szerint
senki nem fogyasztott belőle. Ezzel kapcsolatban jegyzőkönyvet kértem be az intézményvezetőtől,
illetve a rovarirtó vállalkozótól. A kihelyezett rágcsálóirtó dobozok beszedése megtörtént. Kérem a
képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Szilasy László képviselő
A patkányméreggel kapcsolatban elolvashattuk az intézményvezető által készített jegyzőkönyvet.
Azt gondolom, hogy szakszerűen és gyorsan történtek az intézkedések. Beszéltem a rovar- és
rágcsálóirtó céggel és azt mondta a cég vezetője, hogy emberi fogyasztásra alkalmatlan az íze és a
szaga miatt. A darázs kassal kapcsolatban szeretném megköszönni a pedagógusok lélekjelenlétét.
Nekik volt köszönhető, hogy minimális mértékben történtek csípések, ez sem jó dolog. Az orvosok
szakszerűen látták el a csípéseket. Itt vagyok már huszonöt éve, de még idáig ilyen jellegű támadás
nem volt. Köszönöm a Perkátai Régiséggyűjtő Egyesületnek, hogy hírét vitték nem csak a falunak,
hanem az iskolánknak is. Iskolaigazgatóként meghívást kaptam Aba várossá avatási ünnepségére.
Szép ünnepséget szervezett Aba Város Önkormányzata. Ma az országban testnevelő tanár mizéria
zajlik. A mi testnevelő tanárunkat is több helyről megkeresték, de sikerült elhárítani azokat az
akadályokat, amelyek őt a városba hívták volna. A jelenlegi testnevelő tanár mellett egy hölgy tanár
is lesz, akit a tankerület engedélyével foglalkoztatunk.
Somogyi Balázs polgármester
Levélben jeleztem az abai polgármesternek, hogy gratulálunk a várossá nyilvánításhoz.
III. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Harmadik napirendi pontunk Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I.
félévi beszámolója. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a beszámolót.
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Rajcsányi László József képviselő
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását.
Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a
beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
108/2013. (IX. 11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Perkáta Nagyközség
Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. félévi beszámolóját. A beszámoló a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. szeptember 11.
IV. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Negyedik napirendi pontunk a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázattal kapcsolatos döntéshozatal.
Más önkormányzatok már meghozták az ezzel kapcsolatos döntéseiket. A kiírás lényegében nem
változik, az „A” típusú pályázatot a felsőoktatási intézményben tanulmányokat kezdő hallgatók, a
„B” típusú pályázatot az érettségi előtt álló középiskolai tanulók adhatják be. Az elmúlt években
összesen ötszázezer forint támogatást nyújtottunk a pályázóknak. Javaslom, hogy induljunk a
pályázaton. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom
elfogadásra a határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
109/2013. (IX. 11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az
önkormányzat csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához.
A
képviselő-testület
a
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatban felhasználható keretösszeget ötszázezer forintban határozza meg,
melyet a 2014. évi költségvetésben biztosít.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozási dokumentumot
aláírja és felkéri, hogy a fenti költség biztosítására a 2014. évi költségvetés tervezésekor
legyen figyelemmel.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. szeptember 11.
V. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Ötödik napirendi pontunk az egyebek. Három témáról szeretnék beszélni. Az első a 86/1 hrsz-ú, az
Ady E. u. 3. száma alatti ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele. A Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. tájékoztatása alapján az „egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes
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tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből eredő kötelezettségeinek eleget tenni nem tudó
természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról”
szóló 2013. évi CXVIII. törvény 1. §-a lehetőséget ad arra, hogy az említett ingatlan ingyenesen az
önkormányzat tulajdonába kerüljön. A jogszabályban több olyan ingatlan is szerepel, amelyet az
állam ingyenesen önkormányzati tulajdonba kíván adni. A tavalyi évben megkerestek minket azzal,
hogy van-e az önkormányzat területén olyan ingatlan, amely állami tulajdonban van és tudná
hasznosítani az önkormányzat. Először nem jeleztük igényünket, majd jelezték, hogy van egy lakó
ingatlan. A faluház önkormányzati tulajdonba vétele azzal a kitétellel járt, hogy évente beszámolót
kell készíteni a felhasználásáról. Ez az éves beszámolási kötelezettség az Ady Endre utcában lévő
ingatlanra is vonatkozni fog, amennyiben az önkormányzat ingyenesen a tulajdonába kívánja venni.
Másfél hónappal ezelőtt felkerestem a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. megyei koordinátorát és
jeleztem, hogy az ingatlan nincs jó állapotban, és állagmegóvási munkákat kell kezdeményezni
rajta. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a 86/1 hrsz-ú ingatlant ingyenes tulajdonba adással
vegye át a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től. Kérem a képviselő-testület tagjainak a
hozzászólásait.
Laki Ferenc képviselő
Ha állagmegóvást kell csinálni, akkor az nem lesz valami jó. Érdeklődtem és eléggé rossz
állapotban van az épület. Az értékesítés nem lehetséges?
Somogyi Balázs polgármester
Tizenöt éven belül el lehet adni, de a becsértéket ki kell fizetni az állam részére. Tizenöt év után
már nincs kötelezettségünk az állam felé. Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom, hogy a
képviselő-testület ingyenes tulajdonba adással vegye át a Perkáta, Ady E. u. 3. szám alatti, 86/1
hrsz-ú ingatlant. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
110/2013. (IX. 11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az „egyes állami és
önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből
eredő kötelezettségeinek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának
biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról” szóló 2013. évi CXVIII.
törvény 1. §-a értelmében a közigazgatási területén fekvő, a 2431 Perkáta, Ady E. utca
3. szám alatti, 86/1 hrsz-ú állami tulajdonban álló ingatlant ingyenes önkormányzati
tulajdonba kívánja venni. A képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Balázs
polgármestert a térítésmentes tulajdonba adásról szóló megállapodás aláírására.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. szeptember 11.
Somogyi Balázs polgármester
A másik téma a 62-es számú főút melletti 1. hrsz-ú terület, amellyel kapcsolatban a képviselőtestület döntést hozott. A jelenlegi tulajdonosnak szolgalmi jogra vonatkozó ajánlata volt, de a
képviselő-testület ezzel az ajánlattal nem kívánt élni, mert nem tartja a helyzet hosszú távú
megoldása zálogának. Erre való reagálása történt meg a tulajdonosok képviselőjének.
Dr. Lakos László jegyző
Fenntartják az eddigi ajánlatukat, eladási szándékuk nincs. Minden érdekelt fél szándékát
figyelembe vevő megoldás kialakítását helyezik előtérbe, amely a legkisebb költségráfordítást
igényel. Ellenben a tulajdonjoguk változatlan fenntartásához ragaszkodnak.
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Somogyi Balázs polgármester
Lehetőségünk van a kisajátítás kezdeményezésére a közművek biztosítása miatt.
Dr. Lakos László jegyző
Az ügyvéddel és a tulajdonossal folytatott tárgyalások során felmerült ez a lehetőség, hogy ezt az
önkormányzat kezdeményezheti. Konzultáltam a Fejér Megyei Kormányhivatal kisajátítási
ügyekkel foglalkozó ügyintézőjével, áttanulmányozva a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, a
kisajátítás jogszabályi feltételei fennállnak. Erről tájékoztattam a tulajdonost és az ügyvédet is.
Tudják, hogy az önkormányzatnak van egy ilyen lehetősége. Ennek figyelembevételével hozták
meg a döntésüket.
Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Rajcsányi László József képviselő
Itt nem arról van szó, hogy meg kell közelíteni egy vízóra aknát, gázórát, egyszerűen a közmű
törvény nem engedi, hogy közművek magánterületen legyenek.
Laki Ferenc képviselő
Óva intenék, hogy bírósági ügy legyen belőle. Ennek az lesz a vége.
Dr. Lakos László jegyző
Általában a kisajátítási eljárásoknál, ha két fél nem tud megegyezni, akkor bírósági eljárás szokott
lenni a vége. Ez nem peres eljárás, ettől nem tartanék. Hosszú folyamat lesz, nincs olyan
következménye, amitől az önkormányzatnak tartania kellene.
Laki Ferenc képviselő
Minden elképzelhető.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom a képviselő-testületnek, hogy kezdeményezzen
kisajátítási eljárást az 1. hrsz-ú területre vonatkozóan. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
111/2013. (IX. 11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
kisajátítási eljárást kíván kezdeményezni a Perkáta 1. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan. A
képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Balázs polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. szeptember 11.
Somogyi Balázs polgármester
Harmadik téma egy képviselői kezdeményezésről szól.
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Ujfalusi Pál képviselő
A Perkátai Régiséggyűjtő Egyesület nevében szeretném megköszönni az önkormányzat, az ÁMK és
képviselő társaim segítségét. Egy kéréssel fordulnánk az önkormányzat felé. Tájházat szeretnénk
létrehozni az iskola melletti régi gyakorlókert területén, hosszú használati időre. Többen igényüket
fejezték ki, hogy nem lehetne-e állandó kiállítást létrehozni. Nincs helyünk, egy régi parasztház is
felvetődött, de erre többet kellene költeni. Nem tudnánk állagmegóvással megóvni. Egyszerűbb
lenne egy új házat felépíteni, amit felöltöztetnénk régi stílusba.
Somogyi Balázs polgármester
Az említett terület már tíz éve használaton kívül van. Jó ötletnek tartom a terület hasznosítása,
karbantartása miatt. Az önkormányzatnak szüksége van az egyesülettől egy hosszabb távú döntésre.
Felvetődött az öt éves időtartam, de ez kevés, gondolom később pályázati forrást is be tud vonni az
egyesület.
Ujfalusi Pál képviselő
Minimum ötven évre gondoltunk, de a megvalósításhoz számítunk pályázati forrásra. A falun belül
is voltak kétkezi munka felajánlások a tájház létrehozásához. Egyik napról a másikra nem
valósítható meg, de az öt év az reális. Kaptunk két felkérést is, az egyik a dunaújvárosi Art Cafétól
jött. Oda kell mennünk novemberben. Ott minden évben fognak egy falut bemutatni.
Szilasy László képviselő
A terület az önkormányzaté. A technika, életvitel gyakorlati ismeretek, a klasszikus gyakorlókerti
munkálatok tantárgy nincsenek benne a tantervben. Az oktatásban a területre nincs szükség.
Támogatom az ötletet. Nem vagyok benne biztos, hogy feltétlenül szükséges ház építése. A
tornaterem sem egy tájház jellegű épület, a kiállítás mégis megragadta az embereket. Az iskolában
volt egy zárt riasztórendszer. Ha állandó kiállítás lesz, gondolni kell a vagyonbiztonságra is,
tulajdonképpen nagy értékek nincsenek benne, de akié a kiállított tárgy annak nagy érték. Ha jól
emlékszem, volt egy perkátai vállalkozó, aki nyert hasonló pályázatot LEADER-ben. Nem tudom,
hogy az megvalósult-e? Esetleg vele fel lehet venni a kapcsolatot. Majd megbeszéljük a részleteket.
Somogyi Balázs polgármester
Kérdezem a képviselő-testület tagjait, Jegyző urat, hogy van-e egyéb kérdés, hozzászólás?
Dr. Lakos László jegyző
Laki Ferenc képviselő úr hétfőn megjelent a Polgármesteri Hivatalban és jelezte, hogy a temetőben
kerti és kommunális hulladék lerakását észlelete. A faluüzemeltetéssel felvettem a kapcsolatot és
megbeszéltük, hogy a kerti hulladékot azt égetéssel megsemmisíthetik. Ez meg is történt. Az egyéb
hulladékot, a mécsesek, koszorúk maradványait a TeSzedd akció keretében konténerben fogják
elszállítani a szeméttelepre. Köszönöm a jelzést. Nem köszönöm azt, amit utána tett. Amikor
elkezdték égetni a szemetet, elment a Környezetvédelmi Felügyelőséghez és feljelentett bennünket.
Ez nem a Környezetvédelmi Felügyelőség hatásköre, hanem a jegyzőé. Nem történt szabálytalanság
az égetés során. Nem értem, hogy miért kell minden fórumon a település ellen dolgozni. Képviselő
úrnak nem ez a dolga, hanem az, hogy az ilyen problémát jelezze.
Laki Ferenc képviselő
Hétfőn megbeszéltük ezt a dolgot részemről. Te egy kijelentést tettél előttem, ami engem kicsit
zavart. Tudod miről beszélek?
Dr. Lakos László jegyző
Nem, nem tudom.

14

Laki Ferenc képviselő
Majd megbeszéljük négyszemközt. Nem tudom bizonyítani, mivel ketten voltunk az irodádban,
nehogy megint egy pert akasszatok a nyakamba. Erről ennyit.
Dr. Lakos László jegyző
Nem akarom megismételni azt a vádat, amit mondtál.
Laki Ferenc képviselő
Amit te mondtál.
Dr. Lakos László jegyző
Nem, amit te mondtál.
Laki Ferenc képviselő
Amit te mondtál rám. Egy vádat mondtál.
Dr. Lakos László jegyző
Semmiféle vádat nem mondtam rád.
Laki Ferenc képviselő
De volt, a kezdésnél egyből.
Dr. Lakos László jegyző
A nyilvánosság előtt mondd el, hogy milyen vádat mondtam. Ezt meg tudjuk cáfolni, ez nem igaz.
Laki Ferenc képviselő
Nem, mert per lesz belőle.
Dr. Lakos László jegyző
Nyílván egy rágalmazási per, ha hazugságokat terjesztesz rólam.
Laki Ferenc képviselő
Ez nem hazugság.
Somogyi Balázs polgármester
Ha valaki mondott valamit, de nem mondja el, hogy mit mondott, akkor valószínűleg nem mondott
semmit. Láttam egy hírportál cikkét, amelynek kapcsán jelezte képviselő úr a kérést. A cikkben az
szerepelt, hogy az önkormányzati tulajdonú temetőben szemét van, akár a sírokat is eléri. Ezzel
kapcsolatban merült fel az a kérdés, hogy a TeSzedd akcióban részt vesz-e az önkormányzat? Ott
volt a cikkíró neve, illetve egy fotó. Képviselő úr felesége készített egy fotót. Találkoztam perkátai
lakossal, aki rákérdezett, hogy ha a képviselő úr felesége fotót készít, akkor miért nem kezdte el a
TeSzedd akciót és inkább tett volna a közért, mintsem egy cikket ír.
Dr. Lakos László jegyző
Képviselő úr és a köztem lezajlott beszélgetésnek minimum három fültanúja volt. A vádjait majd
ennek ismeretében kérem. Az ajtó nyitva volt, a kolléganők ott ültek. Képviselő úrral kapcsolatban
semmiféle megjegyzést nem tettem.
Laki Ferenc képviselő
Nem énrám.
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Dr. Lakos László jegyző
Az előbb még azt mondtad.
Laki Ferenc képviselő
Tettél egy megjegyzést a bejelentésemre, ami nekem rosszul esett. A többit négyszemközt.
Somogyi Balázs polgármester
A bejelentések helyett mindenki lépjen a tettek mezejére. Ne ön jelentsen, hanem oldja meg a
problémát.
Laki Ferenc képviselő
Én és a nejem elég sokat teszünk a TeSzedd mozgalommal egész évben. El lehet jönni a Zöldfa
utcában.
Somogyi Balázs polgármester
Képviselő úr jelentkezett az egyebek napirendi pontban.
Laki Ferenc képviselő
Igen. Sokan szóvá tették, hogy nem volt ünnep a búcsú napján.
Somogyi Balázs polgármester
Négy rendezvény kapcsolódott egymáshoz. A 2013. szeptember 6-án megnyíló kiállítást szervezte a
Perkátai Régiséggyűjtő egyesület, amely vasárnap is tartott. Ezt a rendezvényt infrastrukturális
szinten támogatta az önkormányzat és intézményei. 2013. szeptember 7-én zajlott a szüreti
felvonulás és bál, amelyen kétszáz perkátai lovas és gyalogos vett részt. Az önkormányzat által
fenntartott intézmény szervezésében zajlott. A vasárnapi napon nyolc órakor ünnepi búcsúi misét
celebrált Pámer Ottó plébános, ami egyházi rendezvény volt. Ezen kívül egy magán rendezvény is
volt, amelyre a területet a Perkátai Sportegyesület adta, ahol a bucsusok, magánárusok vettek részt.
Általában a búcsúi napon külön rendezvény nem szokott lenni. Hagyományosan azért rendezünk az
előző napra szüreti felvonulást és bált, hogy a munkába járók, iskolába tanulók a szabadnapjukon
tudjanak részt venni a rendezvényen, úgy, hogy másnap munkaszüneti napra ébredjenek. A lehető
legkevesebb embernek kelljen emiatt a munkájában, tanulmányaiban hátrányt szenvednie a
fáradtság miatt.
Laki Ferenc képviselő
A focipálya mellől hova tűnt a játszópark? Anno a PÖPE civil szervezet adta lakossági segítséggel.
Somogyi Balázs polgármester
Képviselő úr jelezte különböző internetes forrásokban, hogy a közadakozásból felépített játszóteret
a PÖPE miért hagyta onnan elvinni. A PÖPÉ-nek van jó néhány tisztségviselője, nem tudom, hogy
ki válaszolna erre a kérdésre.
Laki Ferenc képviselő
Én nem azt mondtam, hogy közadakozásból, hanem azt, hogy lakossági segítséggel.
Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
Tizenegy évig töltötte be célját a lakossági segítséggel, nem kevés munkával felépült játszótér.
Tizenegy év után igen csak elfáradt az anyag és ez már veszélyessé is vált. Megpróbáltuk húzni az
időt, mert tervezzük pótolni más játékokkal, de a kihelyezett felhívó, felszólító táblákat gyorsan
eltűntették, összetörték. Más választásunk nem volt, mint a búcsú idejére megszüntetni a játszóteret.
Reményeink szerint lesz majd pótlás, de ez egyenlőre anyagi kérdés.

16

Szilasy László képviselő
Tizenegy év hosszú idő. Nekem jelezték is a tanítónők, hogy egész nap használják az iskolások a
játszóteret. Már kérdezték, hogy hova tűnt a játszótér? Én elmondtam, hogy kiszolgálta már az
idejét. A következő kérdés az volt, hogy mikor lesz újra játszótér, és hogyan dolgozunk együtt a
megvalósítására? Én ezt a kérdést tenném fel. Rendezvények bevételeiből, lakossági
hozzájárulásokból, a PÖPE tagság saját hozzájárulásából sikerült megvalósítani a játszóteret.
Rajcsányi László József képviselő
Tájékoztatásképpen azokat a bevételeket ma nem lehet produkálni, mint korábban. Csak pályázatra
számíthatunk. Az ügy ott tart, hogy most kérjük be az árajánlatokat az új játékokra.
Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
Úgy tervezzük, hogy adott esetben egy pályázatból, és saját adakozásokból ki lehet hozni egy
játékot. Az a fejezet következik, hogy a játékok hitelesítésére van szükség. Ezt a hitelesítést a PÖPE
nem fogja tudni felvállalni, mert annyiba kerül, mint egy játéknak a beszerzése. Hitelesítés nélkül
nem fog működni egy játszótér. Az építményt házilag nem lehet kiépíteni, mert szakemberek fogják
vizsgálni.
Somogyi Balázs polgármester
A pótlás akár közadakozásból, elemenkénti beszerzéssel is megvalósítható. Az önkormányzat, mint
az ingatlan tulajdonosa, a segítségét fel tudja ajánlani. Köszönjük az egyesület eddigi munkáját.
Ujfalusi Pál képviselő
Érdeklődnék, hogy a kastélyon átvezető, a Kapócsék mögötti utat nem lehet-e humusszal feltölteni
és sorompóval a kastélyon átmenő járműforgalmat korlátozni? Mivel itt zajlik a trafóállomás építése
és lesz felesleges humusz.
Somogyi Balázs polgármester
Humuszelhelyezéssel kapcsolatban már kértünk segítséget a cégtől. A kitermelt humusz a Perkáta
Sportegyesület kezelésében lévő laposi területre került jelentős mértékben. Ha van még, akkor
tudunk biztosítani. Régóta szerepel az elképzelések között, hogy a járműforgalom minél kisebb
mértékben terhelje a kastélykertet. Ez még inkább szükséges a játszótér és a felnőtt játszótér
biztonsága miatt.
Laki Ferenc képviselő
A Perkátai Hírekben olvastam, hogy itt járt a kínai nagykövet. Valami projektről is szó volt a
kastélyban. Miről volt szó? Már elfelejtettem. A nevét nem tudom.
Somogyi Balázs polgármester
Xiao Qian, a Kínai Népköztársaság rendkívüli és meghatalmazott magyarországi nagykövete 2013.
augusztus 5-én Perkátára látogatott, hogy megismerhesse azt a települést, ami már több mint ötven
éve baráti kapcsolatban áll Huaxiang-gal. A nevére tessék figyelni, mert azért bármely ország
képviselőjének téves megnevezését különböző államokban zokon vehetik. A több éves kapcsolat
elismeréseként kezdeményezte nagykövet úr, hogy perkátai diákok számára ösztöndíj lehetőségeket
ajánlott fel kínai felsőoktatási intézményekben. Perkáta Nagyközség Önkormányzata a középdunántúli régió turisztikai fejlesztések pályázatot nyújtott be a tavalyi évben. Ebben a kastély
főépületének turisztikai célú fejlesztése szerepelt, kínai-magyar kulturális- és találkozó hely címén.
A pályázatot az első fordulóban nem nyertük meg, jelenleg egy fellebbezésünk van érvényben. A
legfontosabb kritika az volt a településsel szemben, hogy szerények a turisztika lehetőségek.
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Laki Ferenc képviselő
Én sajnálom, hogy nem vehettem részt ilyen megbeszélésen. Zártkörű volt? Szívesen ott lettem
volna.
Somogyi Balázs polgármester
A nagykövet urat az önkormányzat hívta meg. Elég szigorú volt az akkreditáció, a rendezvényen
résztvevőknek az életrajzát is bekérte a nagykövetség. Képviselő úr ilyen irányú érdeklődését eddig
nem érzékeltem, ezért nem szóltam erről a találkozóról.
Ujfalusi Pál képviselő úr 18:45 perckor távozott az ülésről.
Somogyi Balázs polgármester
Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy van-e egyéb kérdés, hozzászólás. Amennyiben nincs,
kérdezem a jelenlévőket, hogy kívánnak-e szólni?
Jóvári Györgyné perkátai lakos
A tájházat jó ötletnek tartom, de addig is, amíg nem valósul meg, a kastélyban működött egy
falumúzeum. Nagyon szépen bemutatta a régi eszközöket, tárgyakat. Azzal most mi van?
Somogyi Balázs polgármester
Jelenleg is működik. Nem tudok nyilatkozni Ujfalusi Pál képviselő úr nevében, de a falumúzeum
egy komplett szobát mutatott be. Az egyesületnek nem az a szándéka, hogy ezt a kiállítást használja
fel, hanem egy települési házat szeretnének bemutatni. Nem a falumúzeumra szeretnének
rátelepedni, hanem egy teljesen más kiállítást szeretnének megvalósítani.
Szilasy László képviselő
Érdemes bemenni a kastélyba, mert jelen pillanatban működik a falumúzeum, de figyelembe veszi a
kastély terheltségét. Annyiban alakult át a kastély, hogy ott van a szövő szakkör területe, illetve
vannak időszakos kiállítások, amire igény van. A kiállítás anyaga nehezen vihető a kastélyba terem
áldozása nélkül, a termekre egyre nagyobb szükség van.
Jóvári Györgyné perkátai lakos
A bárányjárási úton folyik egy nagy beruházás. A honlapon nem találok róla semmiféle
információt. Más település honlapján fenn van, hogy valami épül és ki az építtető.
Somogyi Balázs polgármester
Ezt pótoljuk.
Jóvári Györgyné perkátai lakos
Rajcsányi László képviselő úrhoz szólnék. A szolgalmi jog bejegyzése az nem lehetséges a
közüzemi vezetékek vonatkozásában. Milyen jogszabályra hivatkozik? Huszonhárom éve lehetőség
volt rá, most már nem.
Rajcsányi László József képviselő
Huszonhárom éve sem volt lehetséges. A közműcégek nem építhettek akkor sem magánterületre
közművezetékeket.
Jóvári Györgyné perkátai lakos
Szolgalmi jog bejegyzéssel építettek és a mai napig építenek. Nézz utána, mi az a jogszabály, ami
kimondja.
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Rajcsányi László József képviselő
Azt valaki akkor elvétette, hogy nem sajátította ki. Ez a Kenyér József idejében volt még és nem
hajtották végre. Abban az időben egyetlen egy közmű sem kerülhetett volna magántulajdonba.
Jóvári Györgyné perkátai lakos
Több ilyen is van. Ha eddig ők tudták karban tartani, nem kértek pénzt, akkor miért kell
kisajátítani? Ha nem a Stüszi vendéglőről lenne szó, akkor foglalkozna vele a képviselő-testület?
Somogyi Balázs polgármester
Ez pont nem erről szól. A Stüszi vendéglő tulajdonosai kezelték két évtizeden keresztül. Ön
képviselője a mostani tulajdonosnak?
Jóvári Györgyné perkátai lakos
Nem.
Somogyi Balázs polgármester
Valami érdeke van önnek a területben?
Jóvári Györgyné perkátai lakos
Nem.
Somogyi Balázs polgármester
A kisajátítással éri önt anyagi hátrány vagy valamilyen erkölcsi hátrány?
Jóvári Györgyné perkátai lakos
A falut igen. Anyagi hátrány, a perrel erkölcsi hátrány.
Somogyi Balázs polgármester
Kinek a védője ön?
Jóvári Györgyné perkátai lakos
A falu védője vagyok. Miért kell ezért pénzt kiadni?
Somogyi Balázs polgármester
Mióta én polgármester vagyok, történt több alkalommal arra lépés, hogy magántulajdonba ne
kerüljön gerinc közművezeték. Ilyet már léptünk a Bocskai utca esetében is, amikor az ingatlan
akkori területet módosítottuk. A magántulajdonba adható teleknél figyelembe vettük a közmű
elhelyezését. Itt is egy hasonlót szeretnénk megvalósítani. Az a feltételezés, hogy valakinek az
érdekében tesszük ezt, mi két ingatlantulajdonos helyzete miatt választottuk ezt a megoldást.
Egymással is léptek ebben az ügyben. A mostani tulajdonos három-négy éve kezeli a területet.
Előtte pedig a S tüszi vendéglőhöz kapcsolódó belső ingatlannak a tulajdonosai kezelték a területet,
nem tudván, hogy nem az övék. A különböző karbantartási munkákat végezték el. Azért léptünk az
ügyben, mert a két ingatlantulajdonos nem tudott megegyezni és feltételeket szabtak meg
egymásnak a terület megközelítésére vonatkozóan. Nem valakinek az érdekében, hanem a település
érdekében szeretnénk a helyzetet rendezni. Nem tudom ebből, milyen hátránya származik a
településnek. Nem tudom miért kellett önnek ebben védőként fellépnie.
Jóvári Györgyné perkátai lakos
Jó gazdaként, amikor nincs pénz, üres a büdzsé, minden forint számít.
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Somogyi Balázs polgármester
Akkor a jogszabályi kötelezettségek nem számítanak? Ha van tudomása arról, hogy mely
területeken van hasonlóan magántulajdonban gerincvezeték, akkor azt is az önkormányzat fogja
rendezni.
Jóvári Györgyné perkátai lakos
Van több is ilyen.
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 19:00
perckor bezárta.

Somogyi Balázs
polgármester

Dr. Lakos László
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Laki Ferenc
képviselő

Rajcsányi László József
képviselő
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