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Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme
Jelen vannak:
Somogyi Balázs polgármester, Dr. Tóth Ferenc alpolgármester, Rajcsányi László József,
Ujfalusi Pál, 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. Kovács Ferenc és Szilasy László képviselők jelezték távolmaradásukat. Javaslatot teszek
a jegyzőkönyv hitelesítőkre dr. Tóth Ferenc és Rajcsányi László József testületi tagok személyére.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot 5 igen szavazattal
elfogadta.
Somogyi Balázs polgármester
A napirendet elfogadásra javaslom a kiküldött meghívó szerint. Kérdezem a képviselő-testület
tagjait, hogy egyéb napirendi pontra van-e javaslat? Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a
napirendet.
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta.
Somogyi Balázs polgármester
Üdvözlöm a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatalának kollégáját, Dózsa
Györgyöt, aki Kovács Péter hivatalvezető úr képviseletében látogatott el a mai ülésre. A Fejér
Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatala vezetőjének kérésére tájékoztatást kapnak a
testületi ülések időpontjáról és napirendjéről.
I. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Első napirendi pontunk „a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági
feltételeiről” szóló rendelettervezet és határozathozatal. A tavalyi évben jelentős támogatást kapott
önkormányzatunk a Belügyminisztériumtól a szociális célú tűzifa támogatás kapcsán, pontosan 87
m3-t. Ebben az évben is kiírták a pályázatot és a pályázat benyújtásához szükséges a
határozathozatal. A határozati javaslatban az önrész vállalása mellett meghatározzuk a fa
mennyiségét. A szociális célú tűzifa önrészét úgy kell kiszámítani, hogy 1 m3 fa ára 14 000 Ft +
áfa, 12 000 Ft + áfa összeget kapunk meg támogatásként, az önkormányzat önrésze 2 000 Ft + áfa.
A tavalyi év adatait figyelembe véve 200 erdei m3 fát igényelnénk, így 200 ügyfél részére tudnánk
tűzifát biztosítani. Tavaly körülbelül 180 kérelem érkezett be és erre a számra számoltunk rá 10 %ot. Az önrész összege bruttó 508 000 Ft. A rendeletben javaslom, hogy legalább 1 m3-ben
határozzuk meg a támogatás mértékét. A kérelmek beadási határideje 2013. január 31-e, a
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támogatást ügyfél részére történő eljuttatásának határideje 2014. február 15-e. A tavalyi évben a
gyakorlat az volt a gyorsabb döntés érdekében, hogy a polgármester dönt ebben a kérdésben.
Felmerült, hogy mi alapján, ingatlanonként, lakásonként vagy háztartásonként kerüljön
megállapításra a támogatás. A rendelet 4. § (3) bekezdése szerint szociális tűzifa hozzájárulást
lakásonként egy személy részére legfeljebb egy alkalommal lehet megállapítani, függetlenül a
lakásban élő személyek és háztartások számától. A 4. § (6) bekezdés tartalmazza, hogy kiket kell
előnyben részesíteni a kérelmek elbírálásánál. 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, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
112/2013. (X. 16.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a rászoruló családok
szociális tűzifa támogatása érdekében támogatási igényt nyújt be 200 erdei m3
mennyiségű tűzifa megvásárlásához „a helyi önkormányzatok szociális célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról” szóló 57/2013. (X. 4.) BM
rendelet alapján.
A tűzifavásárlás bruttó összköltsége: 3 556 000 Ft.
A vásárlás forrásösszetétele
- állami támogatás (bruttó): 3 048 000 Ft
- saját forrás (bruttó): 508 000 - Ft.
2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban megjelölt 200
erdei m3 mennyiségű tűzifa vásárlásához bruttó 508 000 Ft saját forrást biztosít az
önkormányzat 2013. évi költségvetésének terhére.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. október 16.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom elfogadásra „a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági
feltételeiről” szóló rendelettervezetet. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
rendeletet alkotja:
8/2013. (X. 17.) képviselő-testületi rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a természetben
nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről” szóló rendeletet. A
rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
II. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Második napirendi pontunk polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről.
2013. szeptember 12-én Pusztaszabolcson 50 éves évfordulóját ünnepelte a Szabolcs Vezér
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (volt Velinszky), amelyben évtizedeken keresztül
számos perkátai diák végezte középfokú tanulmányait. A jubileumi ünnepségen polgármesterként
és kistérségi elnökként vettem részt.
2013. szeptember 13-án Perkátán az eredményes közbeszerzési eljárás következő lépéseként
aláírásra került az ECO-Profit 2000 Bt-vel a konyhai szolgáltatási szerződés, illetve ezen a napon az
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előző vállalkozásával az átadás-átvételi eljárás is lezajlott. Az új szerződött partnerünk első
szolgáltatási napja 2013. szeptember 16-a volt.
2013. szeptember 14-én Perkátán a Te Szedd program idei napja lett volna, amelyet a szervezők a
koordinátorukkal egyeztetve elhalasztottak október 5-re, amely már akkor egy kijelölt program
időpontja volt.
Fejér Megye Közgyűlése 2013. szeptember 14-én Rétimajorban tartotta idei Megyenapját. A
díszközgyűlésen kerültek átadásra a megyei kitüntetések, ezen kívül kulturális, gasztronómiai és
sport programokon is részt vehettek a látogatók. A Megyenapon Fejér megye partnerkapcsolatai
közül a lengyel Opole Vajdaság és az erdélyi Kolozs megye delegációja vett részt. Kolozs megye
azért is lényeges Perkáta számára, hiszen a testvérmegyei kapcsolat keretében alakult ki Perkáta és
Kisbács már majd egy évtizedes kapcsolata. Kolozs megye delegációját dr. Vákár István megyei
alelnök vezette.
2013. szeptember 16.-án Budapesten megyei delegáltként részt vettem a 8-as főút Fejlesztési
Tanács ülésén, amelyet a Parlamentbe Lasztovicza Jenő, országgyűlési képviselő, a Veszprém
Megyei Közgyűlés elnöke hívott össze.
2013. szeptember 17-én Perkátán a Kastélykertben levő Felnőtt játszótér kialakítása pályázat
legnagyobb kivitelezési munkálatainak kezdete megtörtént. Kialakításra került egy sétány, illetve
kihelyezésre kerültek az eszközök. A játékokon szerepel az adott eszköz használati utasítása. A
játékok mostani használata már most is biztonságos.
2013. szeptember 25-én Perkátán az önkormányzat által kiválasztott vállalkozás vezetőjével
személyes konzultáció történt a települési Veszélyelhárítási Terv Katasztrófavédelem által előírt
kötelező mellékleteként készülő települési Vízkárelhárítási Tervvel kapcsolatban.
2013. szeptember 25-én Dunaújvárosban Dunaújvárosi Rendőrkapitány Úr által féléves
rendszerességgel összehívott - az illetékességi területéhez kapcsolódó önkormányzatok, polgárőri,
egyházi, karitatív szervezetek részére tartott Közbiztonsági Fórumon vettem részt. A fórumon
Kapitány úr beszámolt az előző időszak kiemelkedő eseményeiről, tendenciáiról, illetve beszámol
települési szinten a rendőrség munkájáról.
2013. szeptember 27-én Kulcson újabb Helyi Bíráló Bizottsági ülést tartott a Mezőföldi Híd
Térségfejlesztő Egyesület pályázati döntések ügyében. Az ülésen Kovács Ferenc képviselő Úr és
jómagam is részt vettünk.
Perkátán a pedagógusok bérrendezése az önkormányzat vonatkozásában az általunk fenntartott
óvodát érintette, miután az általános iskola fenntartója 2013. január 1-jétől a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ lett. Általános adatokat figyelembe véve adom tájékoztatásként, hogy
a 11 perkátai óvónő nettó fizetése 46,59 %-kal nőtt. Ez azt jelenti, hogy míg 2013. augusztus 29-én
átlagosan nettó 116.872 forintot vitt haza egy perkátai óvónő, addig 2013. szeptember 30-án nettó
171.325 forintot.
2013. szeptember 30-án Xiao Qian nagykövet Úr meghívására a Kínai Népköztársaság
kikiáltásának 64. évfordulója alkalmából tartott ünnepségre Budapestre látogatott Perkáta
Nagyközség Önkormányzata delegációja Somogyi Balázs polgármesterrel és Pavlicsek Zsolt
referenssel. A nagykövetség idén a felújított és az október 1-jei állami ünnep alkalmával bemutatott
nagyköveti rezidencián fogadta meghívott vendégeit, a magyarországi állami, katonai és politikai
vezetőket, a Budapestre akkreditált diplomáciai testületek tagjait, a testvérvárosi és
testvértartományi delegációkat, illetve a magyar sinológiai élet jeles képviselőit. A rendezvényen
Perkátáról még részt vett Radeczki György volt polgármester, Bakos Imre és Kertész György pedig
a Magyar-Kínai Barátság Mezőgazdasági Zrt. képviseletében, illetve Pavlicsek Patrik első éves
sinológus (kínai szakos) egyetemi hallgató. Nagykövet Úr beszéde a Kínai Népköztársaság
kikiáltásának 64. évfordulójáról, a kínai nyitás 1978-ban kezdődött politikájáról és annak
eredményeiről szólt, illetve Kína és Magyarország hagyományos jó kapcsolatáról. A fogadáson
több megbeszélést is folytattunk, köztük nagykövet Úrral, aki az augusztus 5-én Perkátán tett
felajánlását megerősítette, miszerint Perkáta kiemelt szerepet játszott a két ország kapcsolatában az
elmúlt fél évszázadban. A kínai állam nevében ösztöndíjakat ajánlott fel perkátai felsőoktatási
intézményekbeli hallgatóinak kínai állami egyetemekre. A rendezvényen a magyar diplomácia
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Kínával foglalkozó jeles képviselői is örömmel köszöntötték a perkátaiakat, kiemelve, hogy Perkáta
nemcsak Magyarországon unikum az 53 éves kínai/huaxiangi kapcsolatával, hanem Kínában is
egyedülálló, hiszen Perkáta a Kínai Államtanács legelső nemzetközi nem államok közötti
kapcsolatai között van. Megbeszélést folytattunk Fazekas Gyula volt pekingi első titkárral, Földes
Péterrel volt diplomatával, Farkas Bertalan nemzeti hőssel, űrhajóssal is. Ezen kívül Perkáta részt
vesz egy budapesti kínai nemzetközi találkozón is, ahol a magyar és kínai gazdasági élet és
testvérvárosok is részt vesznek.
2013. október 1-jén Perkátán megkezdte működését az önkormányzat döntése alapján a Perkátai
Szociális Központ. Az elmúlt években több formában, közte 2004 és 2008 között mikrotérségi
társulási formában, majd 2009-től tegnapig az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás keretében
működött a perkátai szociális és gyermekjóléti ellátás. Az elmúlt hónapokban az önkormányzat
számos döntést hozott, megalakította az intézményt, elfogadta annak Alapító okiratát, Szakmai
programját és Szervezeti és működési Szabályzatát. Augusztusban megválasztotta az új intézmény
vezetőjét is. A lakosság ellátása nem változik, természetesen a két éve teljesen felújított szociális
intézményben működik az intézményünk. Ez az intézmény látja el a házi segítségnyújtási
feladatokat is, illetve rajta keresztül folyik a szociális étkeztetési ellátás is (részben konyhai
szolgáltató ECO Profit 2000 Bt. kiszállításával). Továbbra is itt folyik a Magyar Mentőszolgálat
Alapítvánnyal együttműködve a népkonyhai szolgáltatás is. Az intézmény vezetője Csenkiné Vass
Henrietta. Az intézmény létszáma megnőtt a jogszabályi kötelezettségek miatt, így 8 dolgozóval
(köztük 2 félállású) munkatárssal működik az intézmény. A megnövekedett létszám két tényező
miatt is örvendetes, egyrészt a nagyobb létszám a szakmai végzettségekkel együtt a perkátai
lakosság magasabb színvonalú ellátását teszi lehetővé, másrészt pedig több perkátai fiatal is
munkához jut az intézmény megújulásával.
A gondoskodás az a vezérvonal, amit nyújtani szerettünk volna 2013. október 1-jén Perkátán, az
Idősek világnapi rendezvényünkön. Több előadással egy egészségnapi rendezvényt hirdettünk meg
erre a napra, ahol a perkátai idősekkel való kapcsolatuk miatt is több perkátai előadó is részt vett.
Háziorvosainkkal együtt több helyi előadó is részt vett. Dr. Kormos Zoltán Itt fáj, ott fáj, amott fáj.
Mozgásszervi betegségek időskorban címmel tartott előadást, míg Dr. Szűcs Mihály Életmód
tanácsok címmel adott elő. Toldi Hajnal Róza, helyi Karitász csoport vezetője Gyógynövényeink
címmel mutatta be ezt az érdekes témát. A rendezvény az önkormányzat által nyert és most
megvalósítás alatt levő Egészséges Perkáta című és TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-0748 számú pályázat
részét képezte. A rendezvényre meghívtuk a két perkátai nyugdíjas szervezet tagságát is, illetve
őket a rendezvény után 5 órától külön is vendégül láttuk.
2013. október 2-án Adonyban újabb ülést tartott az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa,
amelyen elfogadásra került a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a 2013. január és június
közötti időszakra vonatkozó megállapodás tervezet, illetve a vagyonkezelési szerződés tervezet,
amely a tanuszoda és a busz további üzemeltetését rendezi azzal, hogy azt átvenné a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ.
2013. október 2-án Szabadegyházán Jelentős projekt átadása történt meg, mivel a 6209-es számú út,
azaz a cikolai út egy közel 12 km-es szakaszának felújítása hozzávetőlegesen másfél milliárdos
összegből megvalósult. Az átadáson részt vett és beszédet mondott Törő Gábor, országgyűlési
képviselő, megyei közgyűlési elnök miniszteri megyei útbiztosként, L. Simon László, a térség
országgyűlési képviselője, Schmitsek József, Szabadegyháza polgármestere és Molnár István, a
Magyar Közút Nzrt. Megyei igazgatója.
2013. október 2-án tartotta az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás ülését, amelyen két
szerződéstervezetet fogadott el. Egyrészt szeretne megállapodni a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Dunaújvárosi és Gárdonyi Tankerületével abban a kérdésben, hogy a 2012-2013-as tanév
utolsó hat hónapjára vonatkozó uszodalátogatását finanszírozza a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ, mint az intézmény fenntartója. Remény van arra, hogy a tanuszoda üzemeltetését átveszi a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ.
2013. október 5-én a Perkátai Polgárőrség Közhasznú Egyesület kezdeményezésében, a Perkátai
Természetvédő Egyesület, az önkormányzat, a Perkátai ÁMK és az iskola támogatásával és
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részvételével közel 80 fő vett részt az Őszi Nagytakarítás című rendezvényen, melyben
közterületekről szemétszedés, újszülöttek ligetekbeli rendrakás valósult meg. Köszönjük a
polgárőrségnek a rendezvény megvalósítását, az anyagok biztosítását, az újszülöttek ligeteki
oszlopok felújítását. A szervezők a résztvevőket ebéddel is vendégül látták.
2013. október 8-án Perkátán tartotta munkaértekezletét a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Dunaújvárosi Tankerületéhez tartozó vidéki intézmények igazgatói közössége. Szilasy László,
iskola igazgató, Bogó Anikó, a Perkátai ÁMK megbízott igazgatója és jómagam köszöntöttük a
résztvevőket, akik a térség oktatási intézményeinek vezetőiként hasonló problémákkal
szembesülnek.
2013. október 10-én Perkátán az általános iskolában tartotta alakuló ülését a Perkátai Intézményi
Tanács, amely az oktatási intézménysegítő szervezet. Tagjai a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ tankerületi delegáltja, Nagy Viktor, az iskola tantestületéből Horváthné Horgos Judit
igazgató-helyettes, a Szülői Munkaközösség elnöke, Tamásné Vad Virág, a Katolikus Egyház
részéről Pavlicsek Zsolt világi elnök és jómagam az üzemeltetést végző önkormányzat
képviseletében. A Tanács elnököt választott Pavlicsek Zsolt személyében, majd megalkotta
ügyrendjét.
2013. október 13-án Perkátán a bérmálás szentségét vette fel 8 perkátai felnőtt és fiatal a Spányi
Antal megyéspüspök által celebrált szentmisén a perkátai templomban. A püspök a hagyományosan
4 évenkénti, bérmálással egybekötött látogatásán végezte el a szertartást, illetve vett részt vacsorán
perkátai egyházi és önkormányzati vezetőkkel.
2013. október 15-én Dunaújvárosban II. félévi rendes ülését tartotta a Dunaújváros Járási Helyi
Védelmi Bizottság. Az ülésen vezetői beszámolók hangzottak el, a téli és az árvízi helyzetről szóló
beszámolók megtárgyalása is helyet kapott, ezen kívül, pedig a fő téma a téli időjárási helyzetre
vonatkozó felkészülés volt. A következő időszak eseményei.
2013. október 23-án 9 órakor Nemzeti ünnep az 1956-os forradalom és a köztársaság kikiáltása
ünnepén a Faluházban.
2013. október 29. - november 2. testvértelepülési csoport érkezik Saint-Maximin-ból. Kérdezem a
képviselő-testület tagjait, hogy az elhangzottakhoz van-e kérdés, hozzászólás?
Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy polgármester úr a 2012. évi szabadságát felhasználta,
elmaradása nincs.
Dr. Lakos László jegyző
Tájékoztatom a képviselő-testületet és a település lakosságát a MAVIR alállomás beruházásával
kapcsolatban. Szükséges a településrendezési eszközök módosítása. Befejeződött az egyeztetési
eljárás, a jelzéseket visszakaptuk a szakhatóságoktól. A tegnapi napon kiküldésre került az
egyeztető tárgyalásra a meghívó azoknak az igazgatási szerveknek, akik valamilyen észrevételt
tettek a tervekre. Az egyeztető tárgyalás időpontja 2013. október 29-e. Az idei évben a képviselőtestület elé fog kerülni a Helyi Építési Szabályzat és a hozzá kapcsolódó terveknek a módosítási
javaslata, mert 2014. január 1-jétől lényegesen megváltozik az építési törvény. Ha ezt idén nem
tudjuk elfogadni, akkor az egészet át kell terveztetni, ami plusz költséget jelentene. A tervekkel
kapcsolatban nincsenek komoly kifogások, néhány apró megjegyzés van, amit már be is dolgozott a
tervező a tervekbe. Ehhez kapcsolódó hír, hogy a képviselő-testület tárgyalta már annak a
vezetéknek a kiépítését, ami a József Attila utcától a pedagógusföldek mellett, a 62-es út mellett, a
bárányjárás déli oldalán nagyfeszültséget visz az állomáshoz. Ezzel kapcsolatban érkezett
fakivágási kérelem a pedagógusföldek melletti út területén lévő fákra, illetve a bárányjárási út
melletti déli oldalon lévő fákra, bozótokra vonatkozóan. A fák közterületen vannak, ezért jegyzői
engedélyezést igényel. A fakivágási engedélyt meg fogom adni a holnapi nap folyamán. Eléggé
nagy mennyiségű fa kerül kivágásra. A fának a szétosztását rászoruló lakosok között a képviselőtestület vagy polgármester úr határozhatja meg.
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III. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Harmadik napirendi pontunk „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló
önkormányzati rendelet módosítása. A rendeleten adminisztratív változtatásokat kell végrehajtani.
Változott az Adonyi Kistérségi Szociális Központ neve Perkátai Szociális Központra. Változott a
szociális étkeztetéshez kapcsolódó szolgáltató neve, valamint jogszabályi változás miatt módosítani
kell azt is, hogy rendszeres szociális segélyre ki jogosult. Kérem a képviselő-testület tagjainak a
hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a rendelet módosítását. Aki ezzel egyetért,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
rendeletet alkotja:
9/2013. (X. 17.) képviselő-testületi rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló rendelet módosítását. A módosító rendelet a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
IV. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Negyedik napirendi pontunk „a köztisztaságról és környezetvédelemről” szóló önkormányzati
rendelet módosítása. A módosítás egy korábbi képviselő-testületi ülésen felvetett problémákat
szeretné rendezni. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Dr. Lakos László jegyző
Felvetődött az elmúlt ülésen, hogy a temetőben a különböző helyekről származó nyesedéket égetik
a faluüzemeltetési központ dolgozói. Ezzel kapcsolatban érkeztek bejelentések különböző
hatóságokhoz. A velük való tárgyalás során tapasztaltam azt, hogy a rendeletünkben néhány
fogalmat pontosítani lenne szükséges. A rendelet láthatóan szinonimaként használta a zöldterület és
a zöldfelület kifejezéseket, amik az OTÉK szerint nem ugyanazt jelentik és ennek a pontosítására
kerül sor ebben a rendeletben.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a rendelet módosítását. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
rendeletet alkotja:
10/2013. (X. 17.) képviselő-testületi rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a köztisztaságról és
környezetvédelemről” szóló rendelet módosítását. A módosító rendelet a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
V. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Ötödik napirendi pontunk beszámoló a Perkáta Nagyközség Önkormányzata területi ellátásában
résztvevő orvosok és egészségügyi dolgozók munkájáról. Elsőként a háziorvosok beszámolója van
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előttünk. Erről a témáról az elmúlt másfél évben sokat hallottunk. A II. számú háziorvosi körzetben
két váltás is volt az ellátást tekintve, először dr. Szűcs Mihály majd egy éven keresztül dr. Viski
Mária, majd ismét dr. Szűcs Mihály látja el kijelölt helyettesként ebben a körzetben a háziorvosi
teendőket. Az I. számú háziorvosi praxis az önkormányzattal, illetve a Fejér Megyei
Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés alapján működik, a II. számú
háziorvosi körzet működtetésére az önkormányzatnak van finanszírozási szerződése a Fejér Megyei
Egészségbiztosítási Pénztárral. Néhány dolgot emelnék ki, amelyet jeleztek felénk az orvosok. Az I.
számú háziorvosi körzet jelenlegi bejelentett beteglétszáma 2180 fő, a II. számú háziorvosi körzet
beteglétszáma 1500 fő. A betegek ellátása a korábban megszokott módon és színvonalon történik.
Lehetőséget biztosítanak a betegek számára, hogy a laborvizsgálatra nem kell Dunaújvárosba
utazni, hanem a vérvétel megtörténik a rendelőben, illetve szükség esetén, a beteg lakásán. A
laborvizsgálat esetén a vérvételeket az önkormányzat a 2012. évben finanszírozta és a 2013. évben
is időarányosan meg fogják kapni a finanszírozást. Szűrővizsgálatok az elmúlt időszakban nem
voltak, viszont lehetőségük van az orvosoknak TÁMOP pályázaton belül egészségügyi, szakmai
tanácsadásokat tartani. Jelzik az orvosok, hogy bizonyos korszerűsítési javaslataik lennének,
elsősorban bútorcserét szeretnének, illetve légkondicionálást. Jelzik a kutyaharapásos baleseteket,
amelyek megszaporodtak az elmúlt időben. A leginkább az a gondjuk, hogy az állatorvos nyugdíjba
vonulása óta a hatósági állatorvoshoz fordulás sokkal nehezebb a lakosok számára. A kutyával
kapcsolatos szabálysértési bejelentéseket a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási
Hivatala felé kell megtennie az ügyfeleknek. Tüdőszűrésre már csak Dunaújvárosban van lehetőség.
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra, a
háziorvosi körzetekre vonatkozó beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
113/2013. (X. 16.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a perkátai I. és II.
számú háziorvosi körzetben háziorvosi tevékenységet folytató dr. Szűcs Mihály és dr.
Kormos Zoltán beszámolóját a háziorvosi tevékenység ellátására vonatkozóan. A
beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. október 16.
Somogyi Balázs polgármester
Ugyanebben a napirendi pontban fogszakorvosunk is leadta beszámolóját. Számos olyan eseményt
említ, amely számunkra is fontos lehet. Jogszabályi változás történt, amely szerint az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár 2012. augusztus 15-el 60-ról 62-re emelte az időskori ellátás alsó
határát. Jelenleg a 62. életévüket betöltött személyek számára biztosított ingyenesen a teljes körű
szakellátás, azzal a megkötéssel, hogy a fogpótlások technikai költségeit nekik kell viselniük.
Megemlíti az általános iskolában és az óvodában beíratott gyerekek szűrővizsgálatának két
alkalommal történő elvégzését. Számos olyan korszerűsítést elvégzett, melyre pályázati lehetőség
volt, illetve amelyet ő szeretett volna megvalósítani és önerőből finanszírozott. Dr. Török Katalin
Eszter az átadás óta folyamatosan jelezte, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő fogászati
röntgenkészülék rossz és gazdaságosan nem javítható. Dr. Török Katalin Eszter nincs jelen, de itt
van férje Simon László. Ha ki kívánja egészíteni a beszámolót, akkor megadom a szót.
Simon László dr. Török Katalin Eszter fogszakorvos képviselője
Köszönöm nem. Amit az ellátással kapcsolatban gondoltunk, azt leírtuk. Ha kérdés lenne a
gazdálkodással vagy a technikai működtetéssel kapcsolatban a testületnek, akkor szívesen
válaszolok.
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Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra dr.
Török Katalin Eszter fogszakorvos beszámolóját a fogászati alapellátás helyzetéről. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
114/2013. (X. 16.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta dr. Török Katalin
Eszter fogszakorvos fogászati alapellátás helyzetére vonatkozó beszámolóját. A
beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. október 16.
Somogyi Balázs polgármester
Az egészségügy területén a védőnői tevékenységről szóló beszámoló a következő téma. A
beszámoló tartalmazza, hogy sajnos a védőnői szolgálathoz tartozó rendelő, váró épületrész nem
került felújításra az orvosi rendelő felújításával egyidejűleg. Többszöri védőnői álláshirdetés után
sem sikerült betölteni a megüresedett álláshelyet. Tartós helyettesítéssel kell ellátni a gondozást.
Szabadságolás alatt a helyettesítést Nochta Tamásné védőnő látja el Szabadegyházáról. Megadom a
szót Bogóné Plasek Krisztinának, amennyiben kiegészíteni kívánja a beszámolót.
Bogóné Plasek Krisztina védőnő
Úgy érzem, hogy nincs könnyű dolgom, Perkáta nagyon nagy település. Viszonylag sok gyerek
születik, van óvoda, iskola. Szerencsém, hogy a családok nagy részét ismerem és meg tudom
határozni, hogy kire kell nagyobb figyelmet fordítani.
Somogyi Balázs polgármester
A védőnői szolgálat munkáját köszönjük. A védőnői feladatokat már egy éve egyedül látja el. Ez
sajnos abban a vonatkozásban számunkra hátrányos, hogy a Fejér Megyei Egészségbiztosítási
Pénztár a második védőnői körzetre nem ad teljes finanszírozást, mivel egy éve ellátatlan a terület.
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Laki Ferenc képviselő
Köszönjük az önfeláldozó munkáját. Úgy gondolom, hogy önkormányzati képviselőkként,
vezetőknek jobban kellene reklámozni ezt a munkahelyet. Két körzetről beszélünk. Tudomásom
szerint talán még Szabadegyházán is tetszik helyettesíteni.
Bogóné Plasek Krisztina védőnő
Szabadságolás alatt igen.
Laki Ferenc képviselő
Igen. Oda-vissza működik ez a dolog?
Bogóné Plasek Krisztina védőnő
Igen.
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Laki Ferenc képviselő
Fel kéne készülni, mert jönnek a vírusok, a megbetegedések. Mi lesz akkor, ha mindkét védőnő
megbetegszik? Ezt valahogy meg kellene oldani. Lehetne ezt az állást kedvezőbb feltételekkel
meghirdetni. Ettől függetlenül panasz, probléma az ellátással kapcsolatban nem érkezett.
Somogyi Balázs polgármester
A jogszabályi keretek között az állást több alkalommal is meghirdettük. Amit képviselő úr javasol,
ahhoz képviselő-testületi döntés szükséges. A munkáltató a döntése alapján meghatározott
jövedelemeltérítést megteheti.
Laki Ferenc képviselő
Gondolok lakásra.
Somogyi Balázs polgármester
Szolgálati lakás szerepel a kiírásban. Egy jelöltünk volt, aki végül egy másik állást választott.
Laki Ferenc képviselő
Olyanra gondoltam, hogy gépjármű üzemanyag hozzájárulás, céges mobiltelefon.
Somogyi Balázs polgármester
Üzemanyag hozzájárulás van a jogszabályoknak megfelelően. Mobiltelefon nincs, de az irodában a
technikai eszközök rendelkezésre állnak, telefon, illetve internet.
Laki Ferenc képviselő
Szabadegyházán hány védőnő van?
Somogyi Balázs polgármester
Egy.
Dr. Lakos László jegyző
Esetleg van lehetőség több helyettes biztosítására. A jogszabály lehetőséget ad több helyettes
megjelölésére. Egy másik település védőnőjével helyettesítési megállapodást lehetne kötni és ezt
módosítani az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fele, ez megnyugtatóbb lenne. A jogszabály
egy helyettest ír elő, de többet nem tilt. Érdemes lenne megpróbálni.
Somogyi Balázs polgármester
Ennek az a hátránya, hogy viszonossági alapon Bogóné Plasek Krisztinának is plusz helyettesítést
kell vállalnia több településen. Ha megbetegszik az adonyi, rácalmási, sárosdi, hantosi,
szabadegyházi védőnő, akkor egyszerre mindenhova mennie kell. Ha nincs több kérdés, akkor a
beszámolót javaslom elfogadásra. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
115/2013. (X. 16.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a védőnői
tevékenységről szóló tájékoztatót. A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. október 16.
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VI. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Hatodik napirendi pontunk beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2012. évben és 2013. első félévében
végzett munkájáról. Az egyetlen kötelező bizottsága az önkormányzatnak, amely számos területtel
foglalkozik, nem csak pénzügyi kérdésekkel. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Rajcsányi László József képviselő
Sikerült röviden összefoglalni az elmúlt időszak munkáját. Rendkívüli esemény nem történt.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
116/2013. (X. 16.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Pénzügyi
Bizottság 2012. évben és a 2013. első félévben végzett munkájáról szóló beszámolót. A
beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. október 16.
VII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Hetedik napirendi pontunk beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2012. évben és a 2013.
első félévben végzett munkájáról. A bizottság előkészítő munkáját az igazgatással foglalkozó
munkatársak végzik, a gyermekvédelmi ügyekkel kapcsolatban Csobánczi Mihályné, az átmeneti
segélyekkel kapcsolatban Nagy Anikó és részben László Klaudia aljegyző. Kérem a képviselőtestület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a beszámolót. Aki
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
117/2013. (X. 16.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Szociális és
Egészségügyi Bizottság 2012. évben és a 2013. első félévben végzett munkájáról szóló
beszámolót. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. október 16.
VIII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Nyolcadik napirendi pontunk a Perkáta Sport Egyesület beszámolója. A Perkáta SE az a civil
szervezet Perkátán, amely legrégebb óta működik jogi személyként Perkáta közéletében.
Kiemelkedik abból a szempontból, hogy a legtöbb támogatást kapja az önkormányzattól, évek óta
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2 500 000 Ft összeget. Az a civil szervezet, amely olyan feladatot is ellát, amelyet az
önkormányzattól vett át. Több olyan terület van, amelynek kezelője is a sportegyesület különböző
szakosztályain keresztül. Egyrészt a 1103/1 helyrajzi számú ingatlant kezeli, ezen van a két
labdarúgó pálya, másrészt kezeli azt a területet, amely hamarosan a lovas szakosztály leendő
gyakorló pályájává tud válni, ez a hulladékudvar mögötti terület. A Perkáta SE azt a jegyzőkönyvet
csatolta beszámolóként, amely a sportegyesület idei közgyűléséről készült, illetve az összesített
éves mérlegét is csatolta. A sportegyesület részéről jelen van a Perkáta SE elnöke, Pavlicsek
Nándor. Amennyiben ki kívánja egészíteni a beszámolót, átadom a szót.
Pavlicsek Nándor a Perkáta SE elnöke
Köszönöm nem. Ha kérdés van, akkor szívesen válaszolok.
Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Laki Ferenc képviselő
Szeretném látni a 2013-as év I. félévnek a dolgait, hogy mennyit költöttek, és mire költöttek.
Szerettem volna meghívni a Korponai labdarúgó szakosztályvezetőt, beszéltem ma vele
személyesen és felvetett egy-két dolgot, hogy tartozik neki a labdarúgó szakosztály, és ezért meg
akartam hívni, de nem fogadta el a meghívást. Ezt jó lett volna tisztázni. Egyébként 400 000 Ft-ot
követel, ennyi a tartozás.
Somogyi Balázs polgármester
Az önkormányzat ebben az évben eddig 1 400 000 Ft-ot utalt át a sportegyesület számlájára, ez azt
jelenti, hogy időarányosan 500 000 Ft még nem lett átutalva, ill. a negyedik negyedévre még
600 000 Ft támogatást kell biztosítani a költségvetés szerint. Jelentős elmaradása van az
önkormányzatnak is a képviselő úr által is ismert ok miatt, amelyben önkormányzatunk két
hónappal ezelőtt a Belügyminisztériumhoz és a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz pályázatot
nyújtott be a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló címen szereplő tartalék
előirányzatból nyújtható állami támogatásra , 62 817 000 Ft összegen. Nagyrészt a forráshiány az
oka annak, hogy az egyesületnek szánt összeget nem tudtuk teljesíteni.
Laki Ferenc képviselő
Az utolsó fél évben katasztrofális a labdarúgó szakosztály munkája. Ne vedd sértésnek, de
tegnapelőtt az Egervári lemondott nyolc egynél. Akkor tizenegy nullnál nem tudom, hogy mit
kellene csinálni, ebben a félévben csak veszítés volt. Hangzott már el tőled tavaly is, hogy
lemondasz, de még nem tudod. Úgy érzem, hogy az ambíció nincs meg.
Somogyi Balázs polgármester
Tudjuk, hogy a magyar labdarúgó válogatott nehéz helyzetben van, a perkátai felnőtt csapat is
nehéz helyzetben van. Egervári Sándor szövetségi kapitány lemondott, úgy tudom, hogy a perkátai
csapat edzője nem mondott le. Látjuk, hogy a felnőtt csapatnak nem olyanok az eredményei,
amelyet egy perkátai labdarúgó ember szívesen lát. Az, hogy a Korponai úrnak ki tartozik,
szponzor-e vagy nem, úgy gondolom, hogy a sportegyesületnek a belügye. Tudom, hogy képviselő
úr is szponzorálta az egyesületet ebben az évben, lehet, hogy tudja, hogy én is szponzoráltam, de a
beszámoló ezekre nem terjed ki. Mi is kérdezhetnénk, hogy az a tizenhárom vagy az 50 000 Ft hova
került, de nem ez a téma, hanem a tavaly évi beszámoló.
Laki Ferenc képviselő
Beleszámít. Ott ültem a csapatmegbeszélésen, amikor Pavlicsek Nándor kijelentette Korponai úrnak
a labdarúgók előtt, hogy mihelyt megjön az önkormányzattól a pénz, a László lesz az első, akit
kifizet. Ez is beletartozik egy elszámolásba. Tegnap beszéltem vele, hogy fel sem veszed neki a
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telefont, pedig a tudomása szerint a pénzt megkaptátok már. Beletartozik, hogy ez most, hogy
működik, én szeretném tudni.
Pavlicsek Nándor a Perkáta SE elnöke
Szeretnék reagálni, mert olyan állítások hangzanak el, amelyek nem igazak. Korponai úrral heti
háromszor beszélek, ma is beszéltem vele, a szakmai munkáról folyamatosan egyeztetünk, a
véleményét mindig meghallgatom, az ő javaslatait építjük be a munkába. Minden héten hétfőn azzal
kezdem a napot, hogy felhívom őt, hogy mi történt a csapat körül, milyen az eredményük, ő mindig
tájékoztat. Most odáig jutott a dolog, h a perkátai játékosok, akik vagy eligazoltak, vagy morálisan
megcsúsztak, és nem akarnak Perkátán játszani. Ennek is vannak okai, tudjuk a hátterét, lázítás van
a csapaton belül, külsős emberek vannak, akik a csapatot lázítják. De erről nem beszélek, csak
hozzáteszem, hogy miért züllik szét a felnőtt csapat. Úgy döntöttünk, hogy ha a perkátai gyerekek
ebben nem akarnak részt venni, László elkezdte olyan játékosok igazolását, akik akarnak perkátán
futballozni. László tájékoztatása szerint ingyen tudnak jönni. Nem örülök neki, nekem az volt
mindig a véleményem, hogy a perkátai gyerekeknek adjuk a pénzt, és a perkátai gyerekeknek
adjunk lehetőséget. Megpróbáljuk a csapatot idegen játékosokkal életben tartani. Erre nekem a
László ígéretet tett, hogy megszervezi. A szakmai részét jól kezeli. Az az állítás, hogy nincs
közöttünk kapcsolat, az nem igaz. Az anyagi része a dolognak. Korponai úr megkeresett azzal, hogy
szívesen dolgozna a perkátai sportegyesületben, ezt örömmel vettem. Tájékoztattam az egyesület
anyagi helyzetéről, elmondtam, hogy az egyesületnek nagyon komoly anyagi gondjai vannak egy
éve. Senkinek nem mondtunk mást, mindenkinek elmondtuk, hogy hátralékaink vannak. Az a szám
igaz, hogy 400 000 Ft. Nagyságrendileg az egyesületnek 400 000 Ft tartozása van, de ez szállítási
elmaradás, a közüzemi számláinkat napra készen tudjuk fizetni. Korponai úr már augusztusban így
vállalta el a munkát, hogy ő bizonyos pénzösszegekkel, áthidaló megoldásokkal a labdarúgó
szakosztály működését valamilyen szinten finanszírozza. A pénzügyekről folyamatosan
egyeztetünk, írja a bevételeket, illetve azokat a pénzeket, amelyeket ő utazásba, bírói költségbe az
egyesület helyett megfinanszírozott. Pontosan meg tudja mondani, hogy mennyivel tartozunk neki.
Az ő tájékoztatása szerint ez az összeg nem több, mint 200 000 Ft. Egy szóval nem mondta nekünk,
hogy ezt az összeget fizessük ki. Másfél héttel ezelőtt 200 000 Ft-ot kaptunk arra, hogy a közüzemi
számláinkat illetve a sárga taxi felé fennálló tartozásainkat rendezzük. Többször előfordult az
elmúlt időszakban telefonkikapcsolás, gázkikapcsolás. Elkerülve ezt, minden héten keresem a
polgármester urat, hogy mikor lesz pénz. Ígéretet kaptunk arra, hogy a képviselő-testület a
fennmaradó támogatást az idei évben ki fogja fizetni. 1 100 000 Ft hiányzik a költségvetésünkből,
körülbelül 650 000 Ft az elmaradásunk. Ha a mínuszt és a pluszt összeadom, akkor látható, hogy az
egyesület hosszú évek után pénzmaradvánnyal zárja az évet. Ilyen nehéz pénzügyi évünk soha nem
volt. Erre tetőződik rá az a morális válság, amit külső emberek idéznek elő. Komoly munkát
végeznek, hogy az egyesület ne működhessen. Ezt sajnos mindannyian érzékeljük, de ez ellen nem
tudunk mit tenni. A másik kérdésére, hogy lemond, vagy nem mond le. Én ma a polgármester úrnak
bejelentettem, hogy le fogok mondani az egyesület vezetéséről, az egyesületből nem fogok távozni,
mert az egyik szakosztály munkáját szívügyemnek tartom. Sajnálom, hogy az egyesület ilyen
helyzetbe került, de én elfáradtam és a saját ügyeimmel is foglalkoznom kell.
Somogyi Balázs polgármester
A beszámolóval kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy abban személyi jellegű kiadás nem
szerepelt. Hallhattuk, hogy vélhetően olyan szponzori, szakosztályvezetői finanszírozásról volt szó,
ami az önkormányzati támogatás késése miatt kialakult fizetési kötelezettségeknek az időnkénti
teljesítését segítette elő. Hallhattuk azt is, hogy ha az önkormányzat teljesíti a támogatás kifizetését,
akkor az egyesület finanszírozása pozitív lesz. A támogatás ütemezésével kapcsolatban
rendszeresen megkeres elnök úr engem. A támogatást kisebb összegekben tudjuk biztosítani az
egyesület számára, elnök úr jelzi, hogy mikor van a támogatásra szükség. Kérem a képviselőtestület tagjainak a hozzászólásait.
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Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
Kettéválasztanám a két dolgot. Az egyik a 2012-es évi pénzügyi elszámolás. Ezt amennyiben
lezártuk, az összes többi kérdésre, ami felmerült és úgy érzem, hogy képviselő társamban maradt
még, javaslok egy olyan rendkívüli testületi ülést, ami csak ezzel a témával foglalkozna. Adott
esetben a jövő évre előre tekintve meghívva szakosztályvezető urat, a potenciális elnökjelölteket,
végig gondolni, hogy hogyan legyen tovább a jövőben. Ez azért fontos, mert nem az idei, hanem a
jövő évi költségvetéssel kell kezdenünk valamit, és ott kéne a képviselő-testületnek elhatározásra
jutni, hogy mit gondol az egyesületről, annak munkájáról. Az elmúlt tizenöt évben határozott
elképzelésem volt a sportegyesülettel kapcsolatban, ez nem változott most sem. Jelen pillanatban
nem a felnőtt csapat eredményessége lebeg a szemem előtt, nem baj ha jó, de az sem katasztrófa, ha
nem eredményes a csapat, a közösségteremtő szerepe sokkal fontosabb számomra és az, hogy jól
érezzék magukat a fiatalok és ha ez bicsaklik meg és itt az elmondottak alapján azt érzem, hogy ez a
morális válság valahol ilyesmit jelez. Ez már sokkal nagyobb gond. Ha megnézzük a beszámolót,
akkor látható, hogy jelentős kiadási tételek teljesen függetlenek egy nagy csapat minősített
szereplésétől, tehát azok a kiadások, amelyek közüzemi kiadások, a pályakarbantartás, az épület
fenntartással foglalkozik azok akkor is ott vannak, ha van csapat, ha nincs csapat. A nevezési díjak
átcsoportosíthatók utazási díjakra a fiatalabb gyerekeknél is. Sok mindent meg lehet csinálni, hogy
ha úgy ítéli meg a képviselő-testület, együtt gondolkodva az egyesület vezetőségével, hogy erre
érdemes pénzt csoportosítani, akkor erre fogja áttenni, tehát nem megvonni kell a képviselő-testület
költségvetéséből az egyesületnek, hanem a képviselő-testület szándékai szerinti felhasználását
szeretné előre megtervezni. Ezt javaslom, hogy maradjunk a beszámolónál és megkérem
polgármester urat, hogy erre gondoljon rendkívüli képviselő-testületi ülés alkalmával.
Pavlicsek Nándor a Perkáta SE elnöke
Örülök képviselő úr javaslatának. Polgármester úrtól is már sokszor kértem, hogy gondoljuk át mire
ad a képviselő-testület szívesen pénzt. Többször jeleztem, hogy fontos-e nekünk egy morálisan
megcsúszott csapatot fenntartani? Volt egy döntésem, akkor nagyon jónak tűnt, most már picit
fájlalom, amikor két évvel ezelőtt az ifjúsági csapatot főszezonban el kellett küldeni, mert olyan
dolgok történtek a csapat körül, amelyek kezelhetetlenek voltak, verekedések, ellenfél
agyonrugdosása. Ezért szüntettük meg akkor ezt a csapatot.
Dr. Lakos László jegyző
Mindez a jövő. A 2012. évi beszámolóval kapcsolatban mondanám és jelezném elnök úrnak, hogy
nem csak a 2013-as évük volt a felelős, hanem a 2012-es év is egy felelős gazdálkodást mutat.
Pénzügyi szempontból elfogadható a tevékenységük és ez a beszámoló most erről szól.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
118/2013. (X. 16.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Perkáta
Sportegyesület 2012. évi költségvetésből kapott támogatásról és felhasználás módjáról
szóló beszámolót. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. október 16.
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Somogyi Balázs polgármester
Alpolgármester úr javaslatát elfogadom, időszerűvé vált egy olyan képviselő-testületi ülés, amelyen
ezzel is foglalkozik a képviselő-testület.
Laki Ferenc képviselő
Már itt ülünk rég óta, tarthatnánk egy egészségügyi szünetet.
Somogyi Balázs polgármester
A képviselő-testületi ülésen öt perc szünetet rendelek el.
A képviselő-testület 18:35 perckor öt perc szünetet tart.
A képviselő-testület 18:40 perckor folytatja az ülést.
Somogyi Balázs polgármester
Köszöntöm a képviselő-testület tagjait, megállapítom, hogy az ülés határozatképes.
IX. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Kilencedik napirendi pontunk a Perkátai Polgárőrség Közhasznú Egyesület beszámolója a 2012. évi
költségvetésből kapott támogatásról és felhasználás módjáról. Beszámolóként megkaptuk az idei
évi közgyűlésről készült jegyzőkönyvet, illetve a közhasznúsági jelentést. Kérem a képviselőtestület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a beszámolót. Aki
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
119/2013. (X. 16.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Perkátai
Polgárőrség Közhasznú Egyesület 2012. évi költségvetésből kapott támogatásról és
felhasználás módjáról szóló beszámolót. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. október 16.
X. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Tizedik napirendi pontunk az egyebek. Az egyik téma a Perkátai Régiséggyűjtő Egyesület kérelme,
amelyet már az elmúlt ülésen szóban megtett Ufjalusi Pál egyesületi tag. Írásban is benyújtották
kérelmüket, miszerint az 1103/1 helyrajzi számú területhez tartozó, a kastélykertnek az a része, ami
a nagy sportpályákat és a játszóteret tartalmazza. Ezen a területen van egy bekerített rész, amely a
gyakorlókert volt. Az egyesület ingyenes használatba szeretné venni a területet ötven évre,
hagyományőrzési, technikatörténeti kiállítás céljából, későbbiekben akár tájház kialakítására. Az
egyesület vállalja a terület gondozását, karbantartását. Megadom a szót Ujfalusi Pál képviselő
úrnak, mint az egyesület tagjának és kezdeményezőnek.
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Ujfalusi Pál képviselő
Bízom képviselő társaim támogatásában. Mindenképpen először a területet szeretnénk tisztán
tartani, rendezvényeket, kiállításokat tartani. Az épület hosszabb távú elképzelés. Van több
alternatíva. Egyenlőre ez lenne a kérésünk.
Somogyi Balázs polgármester
Felmerült a terület kezelésének kérdése, ha az önkormányzat ingyenesen használatban adná a
területet, amennyiben még nincs rajta semmiféle fejlesztés. Ekkor lehet bonyolultabb a kérdés, de
egy használati, bérleti szerződésben lehet pontosítani, hogy amennyiben az egyesület bármilyen
forrásból ott egy épületet tudna felépíteni, akkor a telek, az építmény sorsa hogyan rendeződne.
Tegyük fel, hogy ha egy ilyen lépés történne, akkor azt meg kellene előznie annak, hogy a területet
önálló telekké lehetne alakítani, hiszen a pályázatban így lehet beazonosítani. Az egyesület egy
hasznosítási tervet adhatna le az önkormányzatnak, hogy mit mikor tervez.
Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
Örülünk, hogy valaki gondozni fogja a területet, a célokkal is egyetértünk, de az, hogy 50 évig, ami
több önkormányzati cikluson átível, azt nem hiszem, hogy egy egyszerű határozattal tudja az
önkormányzat eldönteni, hanem ezt egy szerződésnek kell alátámasztania, aminek melléklete lehet
az a hasznosítási terv, amit mellétesz az egyesület. Ennek a szerződésnek konkrétan a kereteket kell
megszabnia, hogy ott mit lehet és mit nem. Azt tudom javasolni, hogy ez a folyamat induljon el.
Laki Ferenc képviselő
Elérhetőbb célnak találnám, hogy van Perkátán több jó állapotú régi ház, amelyek anyagilag
elérhetőbbek. Minimális pénzekért lehet vásárolni Perkátán házat és akkor nincsenek ötven éves
problémák.
Ujfalusi Pál képviselő
A múltkor is elmondtam, most is elmondom, ha egy régi ötven-hetven éves házat megvásárolunk,
az egy feneketlen kút. Az építkezés nem megy egyik napról a másikra, ez egy hosszú távú
elképzelés. Keressük a lehetőségeket.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, alpolgármester úr javaslata alapján a képviselő-testület ebben
a döntésben pozitívan nyilatkozzon és egy előkészítő munkát követően, az ingyenes használatba
adási szerződésre kell a végső szót kimondani. Akár a szándékot is kifejezhetjük ma, hogy
támogatjuk a kérelmet. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a Perkátai Régiség Gyűjtő Egyesület
kérelmét támogassa és a következő rendes képviselő-testületi ülésre az ingyenes használatra
vonatkozó szerződést a képviselő-testület elé terjessze. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
120/2013. (X. 16.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Perkátai Régiség
Gyűjtő Egyesület kérelmét, melyben a 1103/1 hrsz-ú ingatlanon lévő régi gyakorlókert
területét ingyenes használatba kívánja venni. Az ingyenes használatra vonatkozó
szerződést a Perkátai Régiség Gyűjtő Egyesületnek a képviselő-testület következő
rendes ülésén elő kell terjesztenie.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. november 30.
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Somogyi Balázs polgármester
A következő témában két árajánlat szerepel, azért, mert a képviselő-testület útjavításra,
útkarbantartásra tett külön forrásokat. Likviditási helyzetünk miatt se nyáron, se később nem volt
lehetőségünk minimális munkák elvégzésére. Ha az önkormányzatnak lehetősége lenne arra, hogy
minimális útjavítási munkákat végezzen, akkor elsősorban a tömegközlekedéssel érintett útcákban
tenné meg. Az árajánlatok a Marx Károly-Bajcsy-Zsilinszki utcákra vonatkoznak, viszont látjuk,
hogy a 62-es út emelkedő részén is már felkopott az útréteg. Ha mégis megérkezne az a forrás, amit
várunk, abban az időszakban, amely még útfelújításra alkalmas, a képviselő-testület hatalmazzon fel
1000 000 Ft összeg erejéig útjavítási munkák megrendelésére, Marx Károly utca, Bajcsy-Zsilinszki
utca, 62-es körforgóig vezető úton a kátyúzási, javítási munkálatokra. Ebbe esetleg beleférnek
további útjavítások, mint például a Szabadság téren, a Dózsa György úton. A két ajánlat
meghatározott munkára szól. Nyáron is kértem már be árajánlatot, de forrásunk nem volt rá. A két
árajánlatból a Hating Út Kft. árajánlata a kedvezőbb. Kérem a képviselő-testületet, hogy 1 000 000
Ft erejéig adjon felhatalmazást kátyúzási, útfelújítási munkálatok elvégeztetésére tömegközlekedési
útvonalon a Hating Út Kft. árajánlatának elfogadásával. Ha az állami forrás nem érkezik meg akkor,
nem lesz lehetőségünk a munka elvégzésére. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Laki Ferenc képviselő
Mikor kezdik?
Somogyi Balázs polgármester
Két hete leadtuk a kérelmünket. Jegyző úr tájékoztatása szerint a Belügyminisztériumban
hiánytalanul rendelkezésre áll az anyagunk.
Dr. Lakos László jegyző
A Belügyminisztériumból azt az információt kaptam, hogy november folyamán kerül sor a kérelem
elbírálása. Jogszabály szerint a nem soron kívüli kérelmek elbírálása decemberben történik. Úgy
adtuk be, hogy soron kívüliként kéne kezelni a Belügyminisztériumnak.
Rajcsányi László József képviselő
Ha összejön ez a támogatás, akkor az útjavítás duplája is beleférhet, a Dózsa György út is szóba
jöhet.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom a képviselő-testületnek, hogy 1 000 000 Ft összeg
erejéig adjon felhatalmazást a tömegközlekedési útvonalon útjavítási munkák elvégeztetésére a
Hating Út Kft. árajánlata alapján. A felelős én lennék, a határidő 2013. november 15-e. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
121/2013. (X. 16.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
1 000 000 Ft összeg erejéig útjavítási munkák elvégeztetésére. A Hating Út Kft.
árajánlata alapján, 656 031 Ft összegben az útjavítások elsőként a Marx Károly –
Bajcsy-Zsilinszky utcák tömegközlekedéssel érintett szakaszain valósulnak meg. A fel
nem használt forrásból a 62-es körforgalomig vezető bekötőúton, a Szabadság téren és a
Dózsa György úton fognak útjavítási munkálatok megvalósulni.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. november 15.
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Ujfalusi Pál képviselő 19:00 órakor távozott a képviselő-testületi ülésről.
Somogyi Balázs polgármester
A következő kérelmet a Demon Productions Kft. nyújtotta be. Egy újabb közmű érintheti Perkátát,
egy optikai kábel, amely Székesfehérvár és Dunaújváros összeköttetését valósítaná meg. Azzal
kerestek meg minket, hogy tulajdonosi- és közútkezelői nyilatkozatot adjunk ki. Az optikai kábel
különböző kommunikációs eszközöknek az eljutását segíti elő. A kivitelezést végző cégnek van egy
perkátai munkatársa, aki ismeri a projektet. A közútkezelői hozzájárulás arról szólna, hogy Perkátát
Szabadegyháza és Sárosd irányából közelítené meg az optikai kábel. Az optikai kábel a bárányjárási
úton, utána a Damjanich J. utca mögött belterületen érintené a Damjanich J. utcának azt a részét,
amely a Bogó bolt mellett a Bajcsy-Zsilinszki útra megy ki. A Bajcsy-Zsilinszki utca mögött
menne, majd továbbmenne a szőlőhegyre vezető út mellett és az első szőlőhegyi úton keresztül
menne Nagyvenyim felé, majd elérné Dunaújvárost. A perkátai munkatárs azt az információt adta,
hogy a legfontosabb közintézményeket is bekapcsolnák ebbe a rendszerbe, ez a terv ezt nem
tartalmazza, ez csak a Belsőbáránd-Dunújváros második ütem optikai hálózat építését foglalja
magába. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, kérem a
képviselő-testületet, hogy adjon felhatalmazást a tulajdonosi- és közútkezelői hozzájárulás
aláírására. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
122/2013. (X. 16.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
az Axian Kft. megbízásából a Demore Productions Kft. által a BelsőbárándDunaújváros 2. ütem – optikai hálózat építés tárgyában a benyújtott kérelemmel
kapcsolatos tulajdonosi- és közútkezelői hozzájárulás kiadására.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. október 16.
Somogyi Balázs polgármester
Fórizs Ildikó kereste meg az önkormányzatot, miszerint a 32/2013. (III. 27.) számú határozatban
Fórizs Antalt jelöltük meg a 672. hrsz-ú ingatlan vevőjéül, aki meg is vette az ingatlant. A
képviselő-testület döntésében meghatározta azt is, hogy Fórizs Antal 2013. december 31-ig a saját
telkét és a megvásárolt telket vonja egybe. Fórizs Antal időközben elhunyt és az örökösök jelezték a
hagyatéki eljárás elhúzódása miatt ezt a határidőt nem tudják betartani, ezért kérik a határidő
meghosszabbítását. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy 2014. december 31-re módosítsa a két
ingatlan egybevonására kijelölt határidőt. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Amennyiben nincs, javaslom a képviselő-testületnek, hogy a 672. hrsz-ú és 673. hrsz-ú ingatlanok
egybevonására kijelölt határidőt 2014. december 31-re módosítsa Fórizs Antal örökösei számára.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
123/2013. (X. 16.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 32/2013. (III. 27.) számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Fórizs Antalt (szül: Perkáta,
1940. 07. 01., an:. Csányi Mária) a Perkáta, Bocskai István utcában elhelyezkedő –
Perkáta Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képező – 673 hrsz.-ú (922 m 2)
építési telek vevőjéül jelöli ki.
Az 673 hrsz.-ú építési telek vételárát 1000 Ft/m2 + áfa értékben határozza meg.
A képviselő-testület mentesíti a vevőt a beépítési kötelezettség alól, ugyanakkor
kötelezi a vevőt, hogy a fenti ingatlant a 672. hrsz-ú ingatlannal vonja egybe. A két
ingatlan egybevonására kijelölt határidő 2014. december 31-e. Az egybevonás
elmulasztása esetén az Önkormányzat visszavásárlási jogával élhet.
Az adásvételi szerződésben rögzíteni kell a vevő hozzájárulását az elidegenítési és
terhelési tilalom bejegyzéséhez.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. október 16.
Somogyi Balázs polgármester
Megadnám a képviselőknek, Jegyző úrnak a szót egyebek napirendi pontban.
Dr. Lakos László jegyző
Kérdést szeretnék feltenni Laki Ferenc képviselő úrhoz, mivel az iwiw egyik fórumán, az ő neve
alatt jelent meg egy írás, amit felolvasnék, mert számomra nem érthető kifejezést használ.
Szeretném, ha felvilágosítana, hogy mit jelent ez. Azt írja, hogy „vajon az a hölgy akit ma temettek
Perkátán, Isten nyugosztalja és őszinte részvétem a családjának, akkor is megcsinálja magát, ha
kettő évvel ezelőtt nem dobják ki az önkormányzattól?” Kérdezném, hogy mit jelent ez „az akkor is
megcsinálja magát” kifejezés? Ezt nem értettem?
Laki Ferenc képviselő
Ja tőlem kérdezed?
Dr. Lakos László jegyző
Igen, te írtad.
Laki Ferenc képviselő
Ja, nem tudom, nem olvastam még ezt a bejegyzést.
Dr. Lakos László jegyző
Laki Ferenc néven jelent meg.
Laki Ferenc képviselő
Nem olvastam még Jegyző úr, de majd meg fogom nézni, ha hazamegyek.
Dr. Lakos László jegyző
Akkor itt én most hazugnak nevezlek, mert ma délelőtt már beszéltünk róla, akkor azt mondtad,
hogy te írtad és a fiad tette föl.
Laki Ferenc képviselő
Én nem mondtam.
Somogyi Balázs polgármester
Én is ott voltam és hallottam.
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Dr. Lakos László jegyző
Volt rá tanú.
Laki Ferenc képviselő
Más papírra írni valamit, más gépre.
Dr. Lakos László jegyző
Én kegyeletsértőnek tartom ezt a bejegyzést, azért foglalkozom vele. Ismerjük azt a latin nyelvű
közmondást, hogy „halottról jót vagy semmit”, itt ebben az esetben „akkor megcsinálja magát”
kifejezés azt sejteti, mintha saját kezű közreműködőként szerepe lett volna a saját halálában és ez
nem felel meg a valóságnak. Ezért tartom kegyeletsértőnek, ugyanis hozzánk megérkeznek a halott
vizsgálati jegyzőkönyvek és abban erre utaló megállapítás nincs, tehát a halálának nem ez volt az
oka, hanem egészen más. Ez félretájékoztatja a lakosságot és nagyon rossz ízűnek tartom ezt a
megjegyzést. Ráadásul még egy olyan információ is szerepel benne, ami nem felel meg a
valóságnak. Ami pedig arról szól, hogy két évvel ezelőtt kidobtuk volna a kollegánkat az
önkormányzattól. Ez nem igaz. Itt van, meg tudom mutatni az ő saját kézzel írt beadványát, amiben
ő 2010. december 31-el saját maga kéri, hogy szüntessük meg a munkaviszonyát közös
megegyezéssel. Ebben a kis bejegyzésben nem csak kegyeletsértő hazugság, hanem egyéb
tényállítás is nem a valóságnak megfelelően jelent meg. Ez Laki Ferenc néven jelent meg az iwiwen. Ezt Laki Ferenc délelőtt nekem személyesen elismerte, hogy ő fogalmazta és a fia tette fel az
iwiw-re. Megkérném képviselő urat, hogy ilyen ízléstelen bejegyzésekkel a jövőben a település
lakosságát ne vezesse félre.
Somogyi Balázs polgármester
Ha képviselő úr nem tudott volna róla, tájékoztatnám, azt az eszközt használva, amelyet ön szokott,
hogy másokra hivatkozik. Számos perkátai polgár jelezte, hogy képviselő úr nevében rendszeresen
történnek iwiw bejegyzések különböző perkátai belpolitikai témákban. Ha nem tudott volna róla,
akkor legyen szíves utána nézni, mert akkor visszaélnek az ön nevével.
Laki Ferenc képviselő
Megígérem, hogy megnézem.
Somogyi Balázs polgármester
Azt meg tudom erősíteni, hogy képviselő úr azt mondta, hogy ön fogalmazta, diktálta és a fia tette
fel az internetre.
Laki Ferenc képviselő
Nem diktáltam én semmit.
Dr. Lakos László jegyző
Mindenképpen hazugságba torkollt a dolog, mert vagy délelőtt hazudtál vagy most.
Laki Ferenc képviselő
Nem, én nem hazudok.
Somogyi Balázs polgármester
Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy van-e még kérdés, hozzászólás?
Laki Ferenc képviselő
Szeretném megkérdezni, hogy az orvosunkkal, dr. Viski Máriával mi történt, a lakás hogy áll,
tartozik, vagy nem tartozik?

20

Somogyi Balázs polgármester
Dr. Viski Mária szerződése 2013. május 30-ai hatállyal lett felbontva. Az ezt követő időszakban dr.
Szűcs Mihály látja el a háziorvosi feladatokat a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Intézete helyettest kijelölő határozata alapján. Finanszírozást az önkormányzat kap 2013. július 1jétől. Ezt biztosítjuk is a helyettesítő háziorvosnak. Az ingatlant tudomásom szerint nem hagyta el
dr. Viski Mária, erre felszólítottuk, nem költözött ki. Tudomásom szerint nem lakja az ingatlant, de
nem is adta le az ingatlant. A szerződése felbontásra került, ezért most jogcím nélküli
lakáshasználó. Azt jelezte, hogy bizonyos ideig kiköltözne, de addig az önkormányzat bérleti díj
megfizetése ellenében biztosítsa számára a lakást kiköltözési, egyéb ügyintézési teendői miatt, mert
ezt nem tudta megtenni május végén, június folyamán. A Dunaújvárosi Járási Bíróságnál
kezdeményeztük a lakás kiürítését, viszont a bíróság kérte tőlünk, jelöljük meg azt, hogy milyen
módon tudja biztosítani az önkormányzat az ingatlanban lévő ingóságok elhelyezését. Ezt egyrészt
azért nem kívántuk teljesíteni, mert anyagi költséggel járt volna, másrészt elejét akarjuk venni egy
olyan vitának, hogy bármilyen módon a doktornő tudta nélkül, ha kiürítjük a lakást, és kár történik,
akkor nem akarunk abba a vitába belemenni, hogy esetleg az önkormányzat okozta a kárt. Ami
mindenképpen fontos, hogy a tél közeledtével, ha nem történik meg a szükséges karbantartási
munka, akkor károk keletkezhetnek az ingatlanban. Mindenképp szükségünk lenne arra, hogy
használja az ingatlant a doktornő, vagy pedig biztosítsa az önkormányzat számára a karbantartási
munkák elvégzését. Jelen pillanatban 2013. júniusáig rendezte a bérleti díjat. 2013. július 1-jétől
nem rendezte a bérleti díjat, a fennálló tartozása 25 350 Ft. Ebben a hónapban ismét felszólítottuk
az ingatlan elhagyására, de átvétel nélkül jött vissza a levél.
Dr. Lakos László jegyző
A bútorok is állagromlást szenvednek, ha nem lesz fűtés, a doktornőnek is érdeke lenne, hogy a
bútorait elszállíttassa. A jogszabály lehetővé teszi, hogy a bérbeadó a bérleti díj hátralék fejében a
bérleményben lévő ingóságokat visszatartsa. 25 000 Ft hátralék esetében 100 000 Ft erejéig
visszatartható az ingóság. Így a bérleti díj rendeződhet.
Somogyi Balázs polgármester
Az önkormányzat számár az lenne a cél a bérleti díj beszedésén túl is, hogy az ingatlanban kár ne
történjen. Egy akadály elhárulna azzal, ha a doktornő elvinné a bútorait és visszaadná az
önkormányzat számára használatba ezt a lakást.
Laki Ferenc képviselő
Örülök, hogy Pavlicsek úr itt maradt. Legalább tudunk tisztázni néhány dolgot. Ha jól mondom,
akkor Reith János az edző. Beszéltünk itt a belső háborúkról. Bele játszik, mert ugye beszéltem jó
pár focistával. Van itt egy elég tetemes összegű lakbértartozása az önkormányzat felé, gáztartozása,
villanytartozása szintén az önkormányzat felé. Most tudomásom szerint átköltözött egy másik
ingatlanba? Én nem tudok róla, hogy megszavaztuk, vagy nem szavaztuk meg a másik ingatlant.
Ezt nem szabadna, tartozik sok százezerrel, az édesanyja is mondta nekem, csak ők arra
hivatkoztak, hogy innen a hivatalból hívták fel a Korponait és ő azt mondta, hogy 30 000
forintonként kifizeti. Miért adtunk neki egy másik lakást? Hogyan lehetséges ez?
Somogyi Balázs polgármester
Arról nem szavazott képviselő úr, hogy a Perkátai Sport Egyesület számára lakást biztosít az
önkormányzat, akkor nem is volt képviselő. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az
önkormányzati tulajdonú ingatlanok, lakások ügyintézésére. Arról nekünk nincs tudomásunk, hogy
gáz- vagy villanytartozása lenne Reith Jánosnak. Lehet, hogy van, de ez nem az önkormányzatot
terheli, hiszen ő az előfizető a különböző közműveknél. Lakbértartozása van. A Perkátai Sport
Egyesület szakosztályvezetője és elnöke tájékoztatott arról, hogy ezt a tartozást Reith János helyett
ki fogják fizetni. Nem történt pontosítás arra, hogy a tartozás rendezését a Sport Egyesület
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magánemberként, vagy maga Reith János teszi meg. A Perkátai Sport Egyesület anyagi helyzetére
tekintettel egy kisebb lakást kértek. A mostani lakás 47 m2, amiből kiköltözött az több, mint 70 m2.
Laki Ferenc képviselő
Részemről nem tartom helyesnek az egész eljárást. A munkáját se végzi úgy, ahogy kell, jogtalan
lakó. Eredmények nincsenek.
Somogyi Balázs polgármester
Nem az eredményektől függ. A Perkátai Sport Egyesületnek lett adva a bérlőkijelölés joga. Hogyha
ő játékost, edzőt, vezetőt, fűnyíró embert, szertárost jelöl ki ennek a bérletnek az alanyául, akkor ez
az ő dolga. Az egyesület az elmúlt másfél évben a labdarúgó szakosztály keretében működő felnőtt
csapat edzőjét jelölte ki és egy bérleményt cserélt ki. Egyrészt az ő kérésére, másrészt az
önkormányzat takarékosságának szempontjából. A konyha feletti három lakás egy fűtési rendszeren
van és év elején kiköltözött egy járőr az egyik lakásból, ezért csak egy lakás lakott. Az
önkormányzat számára csak úgy tudunk spórolni, hogy vagy betöltjük mind a három lakást, vagy
pedig egyiket se. Ez nem jelenti azt, hogy a bérleti díj hátralékot ne kellene rendeznie Reith
Jánosnak.
Laki Ferenc képviselő
Ebből vannak konfliktusok a csapaton belül, hogy ők miért nem kapnak.
Pavlicsek Nándor a Perkáta SE elnöke
A kijelölési jogot megkapta az egyesület a mindenkori edzőnek, illetve a Reith János nem csak
edző, hanem játékos is, aki Perkátáért évtizedeken át nagyon sokat tett. Gyakorlatilag az NB III-as
kitérőt leszámítva Perkátáért futballozott. Több évtizedes múltja van a perkátai labdarúgásban. Úgy
gondolom, hogy egy időszakos probléma nem csak az ő személyes problémája, illetve csak a
problémája. Jelen pillanatban a Reith János az edző. Amint ez a státusza megszűnik, akkor merül fel
az a kérdés, hogy az egyesület vezetése hogy dönt. Ő mindig perkátai labdarúgó lesz és az elmúlt
időszak munkájában segítséget adott a focihoz, utánpótlás neveléssel, a felnőtt csapat körüli
munkával, még mindig megtarthatjuk, mint bérlő. Ha nem jelentkezik egy olyan edző, amit én
mindig szorgalmaztam és nagyon régóta kétrem, nem csak az önkormányzattól, hanem a Fejér
Megyei Labdarúgó Szövetségtől is hogy főállású sportvezetőre van szüksége nem csak Perkátának,
hanem minden településnek. Másik dolog a bérleti díj. Mi sem tudunk felé teljesíteni. Az az
egyezség, hogy mi az edzői díj fejében nem fizetünk edződíjat, hanem ez az ő javadalmazása, ami
10 000 Ft havonta. Az, hogy felhalmozódott a tartozása, az abból fakadt, hogy nem jutottunk közel
egy éve a pénzünkhöz. Én kértem polgármester urat a törlesztő részletek megfizetésére, beszéltem a
pénzügyessel és megbeszéltük, hogy az idei évben kiegyenlítésre fog kerülni a tartozás. Ez a kérdés
nem elfelejtett. Köszönjük az önkormányzatnak, hogy ezt ebbe a pénzügyi helyzetbe be tudta
vállalni.
Laki Ferenc képviselő
Augusztus végén jelen voltam a focipályán az öltözőben egy ominózus esetnél, mikor a Reith János
lemondott mindenről és átment Szabadegyházára. Ezt te is tudod. Ő elment, majd visszajött.
Pavlicsek Nándor a Perkáta SE elnöke
Így van.
Laki Ferenc képviselő
Akkor ne haragudjatok, nevetséges. Ha egyszer elmegy, akkor elmegy.
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Pavlicsek Nándor a Perkáta SE elnöke
Ezeket a dolgokat akkor beszéljük meg, ha csak a sporttal foglalkozunk, mert mindenre megvan a
válasz.
Somogyi Balázs polgármester
A Perkáta SE felé egy komoly kérés, hogy elnök úr, amit elmondott, hogy december 31-ig rendezni
kívánja az elhagyott lakás bérleti díját, illetve a most lakott lakás bérleti díját, mindenképpen jelezze
számunkra írásban is, hogy ezt hogyan kívánja rendezni. Hallottam azt is, hogy volt más labdarúgó
is, aki megfordult először Perkátán, majd Szabadegyházán, aztán mégis visszajött Perkátára, tehát
nem Reith János az egyetlen, aki mégis meggondolta magát, hanem úgy tudom, hogy képviselő úr
fia is.
Laki Ferenc képviselő
Rosszul tudod.
Somogyi Balázs polgármester
Még egy sportegyesületet meg kell keresnünk. Ennél jobb reklámot a vajtai csapat soha nem kapott,
mint, amit a mostani ülésen. Legfontosabb számunkra, hogy az egyesület írásban is jelezze azt, ami
most elhangzott.
Pavlicsek Nándor a Perkáta SE elnöke
Egy érdekesség. Elég jó kapcsolatban vagyok a vajtaiakkal. Tíz budapesti játékos játszik Vajtán,
tehát ez azt jelenti, hogy ott is valami tönkrement.
Laki Ferenc képviselő
Itt van most a Gelencsér-Stüszi párharc. Ez a kisajátítás.
Somogyi Balázs polgármester
Hol játszanak?
Laki Ferenc képviselő
Nem játszanak, nem sportról beszélünk.
Somogyi Balázs polgármester
Tudom, hogy miről beszél, csak nem így kellene felvezetni.
Laki Ferenc képviselő
Ez így rövid, nem akarok hosszú lenni. Volt egy olyan dolog, hogy bele kell szólni az
önkormányzatnak. Teljesen jól vannak egymással, nincs probléma, voltam személyesen és
megkérdeztem. Ami még engem zavar, utána jártam és több magáningatlanon is átmegy közmű.
Nem javaslom a bírósági pereskedést. Akkor is mondtam, hogy évekig elhúzódhat. Ez óriási költség
lesz.
Somogyi Balázs polgármester
Kivel tárgyalt képviselő úr?
Laki Ferenc képviselő
A Gelencsér úrral. Megkérdeztem, hogy vagytok, jól vagytok, nincs veszekedés.
Somogyi Balázs polgármester
Mindkét féllel tárgyalt a párharcban?
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Laki Ferenc képviselő
Csak az egyikkel.
Somogyi Balázs polgármester
A képviselő-testület az utolsó rendes ülésén nem a Gelencsér-Stüszi párharcról tárgyalt, hanem
arról, hogy az 1. hrsz-ú ingatlant az önkormányzat kisajátítja és az ezzel kapcsolatos eljárást
megindítja. Ebben nincs további lépés. Számítunk arra, hogy a kisajátítás során nem fogadja el a
kisajátított összeg után a tulajdonos az árat, akkor egy közigazgatási bírósági eljárás elé néz az
önkormányzat. Ez nem ritka, például a 62-es számú főút perkátai elkerülő szakasza kapcsán számos
ingatlantulajdonos élt ezzel a lehetőséggel. Felmerült a hallgatóság részéről korábbi testületi ülésen,
hogy van olyan közmű szakasz Perkátán, ami nincs az önkormányzat tulajdonában, viszont a
legfőbb indoklásunk az volt a kisajátítás kapcsán, hogy gerincvezeték ne legyen magántulajdon
alatt. Ekkor jött egy jelzés, hogy van máshol is ilyen. Én azt kértem az akkori hallgatótól, hogy ha
tud ilyenről, akkor azt tegye meg, hogy ezt az információt az önkormányzat számára biztosítja. Ha
képviselő úrnak vannak birtokában adatok, hogy mely közművek gerincvezetékei vannak
magántulajdon alatt, akkor azt jelezze. Nem bírósági eljárások elé nézünk, hanem megvizsgáljuk a
lehetőségeket és az önkormányzat elsőként tárgyal a tulajdonosokkal.
Laki Ferenc képviselő
Gelencsér úr tájékoztatott és láttam egy tulajdoni lapot, hogy Molnár Sándor feleségének a telkén is
átmegy egy közmű. Megígérem, hogy a következő ülésre megkeresem azokat a helyrajzi számokat,
ahol megy át közmű.
Dr. Lakos László jegyző
Nem az a probléma, hogy a gerincvezeték azon az ingatlanon megy keresztül, hanem az, hogy a
gerincvezetékről ezen az ingatlanon egy másik magánszemély tulajdonára van házi bekötés. Ha itt
csak gerincvezeték menne keresztül, akkor azt szolgalmi joggal lehetne rendezni. Felénk rendezné
is a Gelencsér úr. Azonban nincs biztosíték arra, hogy egy későbbi tulajdonos, vagy Gelencsér úr a
későbbi időszakban azokra a házi bekötésekre is ingyenesen szolgalmi jogot biztosít a másik
magántulajdonban lévő ingatlan számára. Ez jelenti a problémát. Illetőleg az jelenti még a
problémát, hogy az az ingatlan, amin a Stüszi vendéglő van az az idei évben belterületbe csatolásra
került, eddig ez külterület volt. Belterület határrendezés során belterületbe került és jelenleg nem
megközelíthető útról, közterületről másképpen, csak úgy, hogy az 1. hrsz-ú területen átmegyünk.
Az 1. hrsz-ú területből kellene levágni egy részt arra, hogy közúton keresztül megközelíthető
legyen. Erre terület cserét ajánlottunk fel, ezt sem fogadta el a tulajdonos. Ugyanakkor az
önkormányzatnak van egy törvényi kötelezettsége, hogy minden belterületi ingatlan közterületről
megközelíthető legyen. Ezt nem tudjuk másképp teljesíteni, csak úgy, hogy ha az 1. hrsz-ú
területből elveszünk egy részt, de ez a terület nem megosztható jelen pillanatban, mert területi
minimum alatt van. Ezért ajánlottunk fel területcserét vagy a vételt. Egyeztetés alatt van az ügy a
Fejér Megyei Kormányhivatallal, mert a kisajátításnak bonyolultak a szabályai és komoly feltételei
vannak. Nem fogunk fejetlen eljárásba beleugrani.
Laki Ferenc képviselő
Lenne még egy dolog a kamionokkal kapcsolatban, a behajtani tilos tábla kihelyezésére. Ezt meg
kell oldani, mert ma is szavaztunk egy útfelújítási összegről. Sokszor tapasztalom, hogy mifelénk is
hatalmas kamionok jönnek. Tönkreteszik az utat.
Somogyi Balázs polgármester
Képviselő úrnak többször jeleztük a választ. Kettéválasztanám a kérdést. Egyrészt a 62-es felől,
ahol bejöhetnek az autók, ha kihelyezünk súlykorlátozó táblákat a falu két végére, annak
forgalomszabályozási költségei vannak. Táblákat, előrejelző táblákat, a teherautónak kikerülési
pontokat kell megjelölni, különböző gazdasági egységek ellátása nehézkessé válna. A korlátozás
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vonatkozna azokra a járművekre is, amelyek a településen belül vannak. Sokkal több jármű van
jelenleg is perkátai telephelyen, mint amennyi jármű érkezik a településen kívül. Azokra az utakra,
ahol közösségi közlekedés is zajlik, olyan felújításokat is meg kellett valósítani, amely a nehéz
gépjárművek számára a közlekedést alkalmassá teszi, amelyek a falu ellátásához szükségesek. Ezért
nem tiltanám ki őket. Más kérdés a Bocskai-Deák-Virág utcában látott gépjármű. Azok számára
tényleg nem alkalmas az út használata. Ezekre az utakra jogos lehet a korlátozó táblák kihelyezése.
Ezt felvetettük a Zrínyi M. utcánál, Damjanich J. utcánál, József A. utcánál, ahol megvalósultak a
súlykorlátozások.
Laki Ferenc képviselő
Ahány ház, annyi szokás. Van olyan település, ahol az önkormányzat kijelöl egy kamionparkolót,
ahol a helyiek is kötelesek parkolni.
Somogyi Balázs polgármester
Képviselő úrnak azt javaslom, hogy elsőként konzultáljon az Alba Volán sofőrjével, ha önnek
ebben javaslata van. Én ebben nem fogok lépni. A jelenlegi gyakorlatban az van, hogy elsősorban a
helyi gazdálkodókat érinti hátrányosan, másrészt az Alba Volán sofőrjeit, akik otthon biztosítják a
busz pihentetését. Általában ők már megoldják azt, hogy nem az utcán parkolnak, hanem a saját
ingatlanukon. Amennyiben nincs több hozzászólás a képviselő-testület tagjaitól, Jegyző úrtól, akkor
megadom a szót a hallgatóság részére.
Pavlicsek Nándor a Perkáta SE elnöke
Örömmel hallottam a Perkátai Régiség Gyűjtő Egyesület terveit. Ez egy nagyon jó kezdeményezés.
Valóban egy komoly tájházra a falunak szüksége lenne. Én is kutakodtam Perkátán és nincs olyan
ingatlan a faluban, ami erre igazán autentikusan alkalmas lenne. Nem gondolom, hogy sok értelme
lenne olyan házat megvásárolni, ami negyven, ötven, hatvan éves, mert a táj jellegét nem lehet
visszaadni.
Somogyi Balázs polgármester
Kérdezem a hallgatóságot, hogy van-e még egyéb kérdés, hozzászólás?
Sziklai Béla perkátai lakos
A Székesfehárvár-Dunaújváros közötti buszjáratokról szeretnék beszélni. Volt róla szó, hogy ha a
vasmű nehéz helyzetbe kerül, és úgy adódik, akkor indítanak Székesfehérvár felé buszjáratokat,
mert lehetetlen beérni műszakba reggel hat órára. Dunaújvárosból és a környező településekről vett
fel embereket a vasmű és a papírgyár és szűkítették a székesfehérvári műszakos buszjáratokat. Ez
változik. Régebben volt erről szó, ha ilyen helyzet alakul ki, akkor Székesfehérvár felé műszakos
buszjáratokat indítanak.
Somogyi Balázs polgármester
Az a kérés, hogy perkátai lakóknak a buszjáratok szélesítése történjen meg Székesfehérvárra, tehát
beérjenek a reggeli műszakra, és haza tudjanak jönni a délutáni műszak után is. Ez nem valósul meg
teljesen. Ezeket fel tudjuk vetni az Alba Volán Zrt. részére, amiben az elmúlt években nem volt túl
sok előrelépés. Azzal, hogy a vasmű nehéz helyzetével kapcsolatosan történik-e valami előrelépés,
ez egy jogos felvetés. Amiben lépések történnek, azt hallani nem csak Magyarországon, hogy a
közösségi közlekedés elsősorban buszok formájában hogyan tud a közeljövőben megvalósulni,
fenntartható lesz-e, szűkül-e. Az országban felmerült az a kérdés az elmúlt években, hogy a
veszteséges volán járatokat egyáltalán érdemes-e az államnak fenntartania, vagy pedig
magánvállalkozásokkal oldják meg ezt. Az Alba Volán is működtet olyan járatokat a környéken,
amelyeket kiadott vállalkozónak. Ennek ellentételezéseként esetleg a kötött pályás
tömegközlekedésnek a fejlesztésére van-e lehetőség. A megyei fejlesztési tervben Perkáta részéről
történt ilyen felvetés. Amennyiben egy Dunaújváros-Székesfehérvár között kötött pályás

25

közlekedés megvalósulna, akkor abban Perkátának is szerepe lehet. Hogy ez most vonat, HÉV vagy
villamos szerű járatok, még nem tudjuk, de az anyagi és a környezetvédelmi szempontok miatt lehet
egy előre mutató lépés lenne. Ezt felvetettük, mert várhatóan középtávon a mostani formában a
volánok által üzemeltetett buszos közlekedés nehéz helyzetbe kerül, akár össze is omolhat. A
kérésnek az a része, hogy az Alba Volánt szeretnénk megkeresni, hogy van-e elképzelése arról,
hogy a vasmű leépítések esetén a megyének keleti részét jobb közlekedési szempontokba helyezné,
ezt meg tudjuk tenni. Jelezzük azt, hogy egy ilyen igény merült fel a településen.
Sziklai Béla perkátai lakos
A volán az mindig veszteséges volt. Az az egyik alapfeladata, hogy ide-oda szállítson munkásokat.
A hiányt mindig állami finanszírozással pótolta. A vasmű a létszámát mindig optimalizálja, tehát
nem történik olyan fejlesztés, ami létszámnövekedéssel járna. A Hankook mindenhonnan hoz
embereket, egészen más cég. Ide kapcsolódik az a sok ember, akik munkanélküli segélyen vannak
és ez a létszám nőni fog. Ezek az emberek ebből a kevés pénzből kilátástalan helyzetbe kerülnek,
egyre jobban lecsúsznak. Problémát fog okozni a ruházat, az elhelyezkedés, sőt az útiköltség is
problémát fog okozni. Szerintem egy polgármesternek az egyik feladata az, hogy azt a települést,
azt a munkaerőt, azoknak az embereknek olyan lehetőséget teremtsen, ahol boldogulni tudnak,
foglalkoztassák őket, tanuljanak. Jelenleg egy zsák faluban élünk, amiben a buszjáratok száma is
csökken. A vállalkozók, akik felvennék a munkaerőt, nem biztos, hogy partnerek az útiköltség
finanszírozásában.
Somogyi Balázs polgármester
Egyetértek azzal, amit mondd. Az igaz, hogy Perkátán az önkormányzat az elmúlt több évtizedben
nem tudott olyan beruházást megvalósítani, amely több tíz embert foglalkoztatott volna. Ez szoros
összefüggésben van azzal a kérdéssel, hogy a település környékbeli szerepe, helyzete folyamatosan
csökken. Nyílván vannak olyan települések, amelyek előre tudtak lépni ebben és nem is biztos,
hogy ők a helyi foglalkoztatásban tudják ezt megtalálni. A Hankook és elsősorban a székesfehérvári
ipari parkokban levő vállalkozások a saját munkaerő szállítását sok esetben saját vagy bérelt
járművekkel oldják meg. Abban is igaza van, hogy egy tömegközlekedési fejlesztés növelheti ennek
az esélyét. De sajnos az is előfordul, hogy egy Dunaújvárosban levő munkahelyre a
bérletfinanszírozás költségei miatt perkátai munkavállalót nem biztos, hogy felvesznek. Hátrányban
vannak a dunaújvárosi vagy más településekkel szemben. A településnek a tömegközlekedési
összeköttetése az elmúlt években nem csökkent. Az igaz, hogy Perkátán megállóhellyel nem
rendelkező tömegközlekedési járatok voltak az észak-nyugati, dél-keleti folyosón, azok most nem
jönnek be feltétlenül a településre, de már az elmúlt időszakban sem álltak meg, hanem csak
keresztülhajtottak a településen. Hogy most zsák falu vagy nem zsák falu. Folyamatosan elhangzott
az a vita az elkerülő út építésekor és az akkori és mostani településvezetés úgy vélte a lakosság
döntő többségének egyetértésével, hogy a település közlekedési- és vagyonbiztonsága miatt az
elkerülő út megépítése sokkal több hasznot hoz, mint hátrányt. Próbálunk minden eszközt
megragadni. Nem tagadjuk, hogy van munkanélküliség, illetve a térségben levő átlag
munkanélküliségnél is Perkáta nagyobb munkanélküliséggel rendelkezik, ami az országos átlaggal
megegyező. A felvetés jogos.
Sziklai Béla perkátai lakos
Nyolc kilométeres szakaszt kellene megoldani. Azért lenne fontos, mert jelen pillanatban sokan
élnek szegénysorba, ami még nem nyomor. A nyomor az, ami kilátástalan. Haladnak a nyomor fele,
amikor beszűkülnek a lehetőségek minden oldalról. Még most lehetne ezen kicsit fordítani.
Laki Ferenc képviselő
Ami számomra a legfontosabb kérdés, csak elfelejtettem. Segítsenek megértelmezni a dolgot. Ha jól
értelmezem, kapott 10 000 000 Ft összegű pályázatot a sportkör. A falu is kapott, ami 20 000 000

26

Ft. Olvasom, hogy Bogó Anikó lett megbízva a menedzsmenttel. Én csak kérdezem, hogy ezt nem
lehetett volna három emberre bízni? Megint egy ember van megbízva a pénz kezelésével.
Somogyi Balázs polgármester
Fontos mindkét pályázat, ezen felül folyik még egy pályázat a településen, de ezt most már a KLIK
kezeli, mert az oktatási intézményünk nyerte a pályázatot. Azért tartottuk fontosnak, hogy egy
kézben legyenek a pályázatok, egyrészt egy olyan szakemberre bíztuk, akinek pályázati tapasztalata
van. Mindhárom pályázatot egybe szerettük volna vonni elkerülve azt, ami más pályázaton már
volt, hogy egy pályázaton belül is lefedések lennének. Van egy pályázatunk, ami a kulturális
intézményünkben zajlik, amelyben kiderült, hogy országos költőket különböző szakkörök
egymástól függetlenül is lehívtak. Ezért is próbáltunk arra összpontosítani, hogy átláthatóak
legyenek a pályázatok. Olyan szakembereket szerettünk volna bevonni, akik már bizonyítottak a
településen. Bizonyos projekt gyakorlattal is rendelkezni kell. Az is volt a cél, hogy ne egy olyan
emberre tegyük a terhet, aki munkája mellett még ezt végzi, hanem Bogó Anikó, aki a településen
él, lakik, a településnek szenteli az idejét, rálát sok olyan területre, amelyre más szakemberek nem.
A pályázat arról szól, hogy 10 000 000 Ft összegű költségvetéssel nyertünk két projektet. Nem
jelenti azt, hogy a teljes összeget megkaptuk. Az önkormányzat esetében már le tudtuk igényelni a
pályázaton az előleget, ami maximálisan 25 %, tehát 2 500 000 Ft. A Sport Egyesület esetében a
pályázatra még nem érkezett meg a forrás. A programok még nem indultak el. Az első programok
között szerepel tábor szervezése, amivel kapcsolatban már történt felhívás a lakosság részére.
Laki Ferenc képviselő
Köszönöm a választ. Még annyi lenne a kérdésem, hogy Bogó Anikó elfogad külsős javaslatot
ebben a programban?
Somogyi Balázs polgármester
A projektgazdákkal folyamatosan egyeztet. A Sport Egyesület pályázatával kapcsolatban az elnök
úrral. Az önkormányzati pályázatnál egy programterv már elkészült. Úgy gondolom, hogy
tanácsokat elfogad. Akár most is tud mondani képviselő úr olyan programot, amit szeretne
javasolni? Amennyiben nincs hozzászólás, a testületi ülést bezárom.
Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester a testületi ülést 20:15
perckor bezárta.
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