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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A 2014. február 5-én 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme
Jelen vannak:
Somogyi Balázs polgármester, dr. Tóth Ferenc, Rajcsányi László József, Kovács Ferenc,
Szilasy László, Laki Ferenc képviselő-testületi tagok
Dr. Lakos László jegyző
Somogyi Balázs polgármester
Köszöntöm a képviselő-testület tagjait, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel hat fő
testületi tag jelen van. Ujfalusi Pál képviselő úr jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőknek
kijelölöm Kovács Ferenc és Rajcsányi László József képviselő-testületi tagokat, amennyiben a
képviselő-testületnek nincs ellenvetése. Megadom a szót Rajcsányi László Józsefnek, a Pénzügyi
Bizottság elnökének.
Rajcsányi László József képviselő
Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy minden képviselő leadta vagyonnyilatkozatát.
Mindenki szavazóképes.
Somogyi Balázs polgármester
Írásban kiküldésre került a mai ülés napirendje. Javaslom elfogadásra a napirendet a kiküldött
meghívó szerint. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy van-e egyéb napirendi pont
módosításra javaslat? Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a napirendet. Aki ezzel egyetért,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
3/2014. (II. 05.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a napirendet az
alábbiak szerint:
NAPIREND
1. Polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről
2. Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megállapításáról
szóló rendelettervezet megtárgyalása
3. A temető használatának rendjéről szóló rendelettervezet megtárgyalása
4. A hulladékgazdálkodásról szóló 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet
módosítása
5. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással
kapcsolatos döntéshozatal
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6. A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesületben Perkáta tagságával kapcsolatos
döntéshozatal
7. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatban
közszolgáltatói pályázat kiírása
8. KEOP-5.5.0/B/12-2013-0048
számú
pályázattal
kapcsolatban
önerő
támogatásigénylésről döntéshozatal
9. Első lakáshoz jutók támogatásával kapcsolatos kérelmek elbírálása
10. 2014. évi I. félévi ülésterv megtárgyalása
11. Egyebek
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. február 5.
I. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Első napirendi pontunk polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről. 2013. december 19-én a
Perkátán keresztül áthaladó távolsági buszjáratokat üzemeltető társaságokat kerestem meg, az Alba
Volánt, a Kisalföld Volánt, és a Balaton Volánt a Perkátát is érintő, 2013. december 9-től, illetve
december 16-tól érvényes menetrendváltozások miatt. A változások az 1507-es, 1823-as, 1824-es,
1826-os és a 8033-as járatokat érintik.
2013. december 19-én és 20-án megünneplésre került a Karácsony (Polgármesteri Hivatal, Perkátai
ÁMK, Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Faluüzemeltetés) számos önkormányzathoz kapcsolódó
intézményben, illetve a civil szervezetek között.
2013. december 22-én az önkormányzat és a Belügyminisztérium által biztosított szociális célú
tűzifán kívül a Karitász perkátai szervezetének szervezésében és a Perkátai Régiséggyűjtő Egylet
munkájával újabb 5 perkátai gyermekes család juthatott 4-4q tűzifához.
2013. december 22-én advent negyedik vasárnapján, a templomkertben sokan összegyűltek, hogy
közösen ünnepeljenek. A Perkáta Karácsony 2013. elnevezésű rendezvény méltó zárása volt a
megelőző három hétvégének, amikor – a Perkátai Régiség Gyűjtő Egylet szervezésében –
vasárnaponként helyi fellépők, állatsimogató, karácsonyi hangulat várta a vendégeket. 2013.
december 22-én, a negyedik gyertya meggyújtását követően Somogyi Balázs polgármester úr kívánt
áldott karácsonyt az ünneplőknek, Perkáta minden lakójának. Pámer Ottó atya imádságát követően
az egyházközség kórusa, a Vox Caritatis következett, akik csodálatos karácsonyi dalokat énekeltek,
majd a hittanos gyermekek adtak elő egy adventi műsort. A helyi általános iskola 2. b osztályos
tanulói egy karácsonyi történetet adtak elő, felkészítő pedagógusaik Siposné Nagy Krisztina és
Gyöngyösi Edit. Az ő műsorukat a Rozmaring Énekkar karácsonyi énekei követték. A 2. a osztály
betlehemi műsort adott elő, felkészítőtanáruk Gergelyné Németh Tímea. Ezen a napon is
hallhattunk az iskolai kórustól szebbnél-szebb dalokat, felkészítő-kísérő tanáraik, Szabó Edina,
Kovács Tina, Murányi József és Orbán Zsolt. Minden fellépőnek és felkészítőnek köszönet az
áldozatos munkáért! A rendezvényen a Faluüzemeltetés munkatársai és a Perkátai Régiség Gyűjtő
Egylet forralt borral és teával kedveskedtek az ünneplőknek. A rendezvény zavartalan
lebonyolításáért szeretnék köszönetet mondani a Perkátai Polgárőrség Közhasznú Egyesületnek.
2013. december 24-én a Perkáta Karácsony 2013 rendezvénye után szenteste délutánján a
Pásztorjátékon a hittanos gyermekek betlehemi előadását láthatta a tömött templom. A közel 30
hittanos és a templomi énekkar által előadott műsor után a hittanos rajzverseny díjazottjait
köszöntötte Pámer Ottó plébános és Toldi Róza Hajnal hitoktató, majd a templomban jelen levő 14
év alatti gyermekeknek osztott csomagot az egyházközség
2013. december 30-án Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete december 18-i
döntését követően került meghirdetésre a Perkátai ÁMK intézményvezetői pályázata. A pályázati
határidőig, 2014. január 31-ig egyetlen pályázat benyújtása történt meg, amit Bogó Anikó az
intézmény jelenlegi megbízott igazgatója adott be. A képviselő-testület szakértői véleményezés után
2014. február 12-i ülésén dönt a pályázat eredményéről, a határozott idejű intézményvezetői
kinevezésről.
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2014. január 8-án Dunaújvárosban került megtartásra a 62-es számú főút 11,5 tonnás
tengelyterhelésre való fejlesztésének munkaterület átadási eseménye, amelyen Perkáta Nagyközség
Önkormányzatát Dr. Lakos László jegyző Úr képviselte. A fejlesztés a 62-es számú főút azon
szakaszait érinti, amelyeket az eddig megvalósult vagy megvalósítás alatt levő fejlesztések nem
érintettek, így Perkáta közigazgatási területét figyelembe véve részlegesen a 6-os számú főúttól a
perkátai körforgóig, illetve a Szabadegyháza felé menő bekötő úti kereszteződéstől a
szabadegyházai ipartelepig. A fejlesztés fővállalkozója az organizációs tervvel kapcsolatban
megkereste önkormányzatunkat.
A Perkáta Polgárőrség Közhasznú Egyesület eredményes LEADER-pályázata eredményeként
hamarosan megvalósításra kerül a térfigyelő kamerarendszer, illetve a pályázat egyéb elemeinek
megvalósítása. Január 8-án a kamerarendszer próbája történt meg, a végleges átadás várhatóan a
polgárőrség éves közgyűlése napján történik meg. A próbaüzem után az egyesület több közleményt
is adott ki.
2014. január 13-án Székesfehérváron újabb ülést tartott a Közép-Duna Vidéke Önkormányzati
Társulási Tanácsa, amelyen elfogadásra került a két ülés közötti beszámoló, a Társulás 2014. évi
költségvetése, illetve új munkaszervezet-vezetőt választása is megtörtént, de a legjelentősebb kérdés
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási közbeszerzés újbóli kiírása volt, illetve az azzal
kapcsolatos döntéshozatal.
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a
„Közszolgáltatási szerződés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása, azaz az
ajánlatkérő tagönkormányzatainak ellátási területén keletkezett hulladékok gyűjtése, szállítása és
hulladékgazdálkodási létesítmény részére történő átadása a dokumentációban foglaltak szerint”
tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította. A felhívásban 4 régióra való felosztása
szerepelt a 166 önkormányzatnak: a ’01’ jelzésű Része tekintetében a közbeszerzési eljárás nyertese
a Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Kft. és a Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. közös ajánlattevők lettek, a ’02’ jelzésű Része tekintetében a közbeszerzési eljárás
nyertese a Vertikál Zrt., Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt., valamint Vertikál VKSZ
Zrt. közös ajánlattevők lettek, a ’03’ jelzésű Része tekintetében a közbeszerzési eljárás nyertese a
DUNANETT Dunaújvárosi, Regionális, Köztisztasági és Hulladékkezelő, Szolgáltató Kft.
ajánlattevő lett, míg a Ráckeve és térsége közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási feladatok ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertese a Vertikál Zrt., valamint
Vertikál VKSZ Zrt. közös ajánlattevők lettek. Perkátára tekintettel ez a döntés az eddigi gyakorlat
folytatását jelenti, hiszen önkormányzatunk a 02-es, az ún. Polgárdi-Oroszlány régióban szerepelt.
A terület sajátossága, hogy a rezsicsökkentés a szemétszállításban is érvényesül 2013. július 1-jétől
(2014. december 31-ig a 2012. áprilisi ár lett a csökkentés bázisa), és ezt is figyelembe kellett venni
az ajánlattevőknek.
2014. január 16-án rendkívüli képviselő-testületi ülést tartott Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete, amelyen a Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola intézményvezető posztja pályázat nélküli hosszabbításához való hozzájárulás volt a napirend.
A 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdése értelmében az intézményvezető kiválasztása
nyilvános pályázat útján történik, de ez mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt megbízásával a
nevelőtestület és a fenntartó (szerk. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) egyetért. A
képviselő-testületi ülésen 5 képviselő volt jelen: Kovács Ferenc, Rajcsányi László, Somogyi Balázs,
Dr. Tóth Ferenc, Ujfalusi Pál (Szilasy László az érintettsége miatt jelezte távolléttét, míg Laki
Ferenc képviselő Úr megjelent az ülés előtt a Polgármesteri Hivatalban, de az ülésen nem vett
részt). A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a határozatot, amelyet szintén támogatott a
perkátai, a nagykarácsonyi és az abai iskolai nevelőtestület is.
2014. január 19-én vasárnap kora délután tűzeset történt a Damjanich János utca egyik lakóházában.
L. István házánál levő oltást két rohamkocsival végezte a Katasztrófavédelem Dunaújvárosi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága, akik megállapították az épület életveszélyességét. A délutáni
oltás közel másfél órán keresztül tartott. Az ingatlan tulajdonosa, aki egyedül lakott az épületben
állítása szerint nem sérült meg, de megfigyelésre beszállították a Dunaújvárosi kórházba.
A tűzeset után több felajánlás is érkezett. A rokonok, barátok, szomszédok felajánlása után a
Katolikus Karitász perkátai szervezete is jelezte segítő szándékát, illetve több perkátai
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magánszemély is jelezte, hogy szeretnének felajánlást tenni bútort, háztartási eszköz formájában.
Az önkormányzat elemi kár segélyben részesítette az ingatlantulajdonost, amit természetbeni
támogatásként biztosít, illetve a Faluüzemeltetés keretén belül emberi erőbeli segítséget is
ajánlottunk fel.
2014. január 21-én polgármesteri találkozót tartott a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület a
területébe tartozó 18 önkormányzat számára a 2014-2020-as fejlesztési időszak előkészítéseként.
Majd január 30-án a Felügyelő Bizottság, az elnökség és a közgyűlés is elfogadta a 2014. évi
költségvetést. Az ülésen az egyesület perkátai civil és vállalkozó tagjainak jelentős része is részt
vett az önkormányzat mellett.
A Fejér Megyei Önkormányzat feladatai közé tartozik regionális szinten, azaz Fejér megyében a
2014-2020-as tervezési európai uniós időszakhoz kapcsolódó tervezés irányítása. Ennek keretében
Perkáta településfejlesztési és gazdaságfejlesztési projektjeit nyújtottam be, amelyek az elmúlt 7
évben fejlesztési ötletként felmerültek, illetve több esetben benyújtott, de nem nyertes pályázatok is
voltak. A 16 gazdaságfejlesztési és 36 településfejlesztési projekt számos eleme nem tisztán
önkormányzati, hanem civil és vállalkozói kapcsolatot is feltételez, illetve 10 projekt térségi hatályú
lett, ami azt jelenti, hogy több település összefogását igényli.
A Művelődési Házban 2014. január 28-án megrendezésre került a „Tudásdepó-Expressz” „Ötvenhat
ok, amiért Perkátán érdemes olvasni” TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0040 pályázat projektzáró
rendezvénye. Az esemény a január 22-i Magyar Kultúra Napja perkátai megünneplését is szolgálta.
A rendezvényen előadást tartott Somogyi Balázs polgármester úr, Szilasy László és Bogó Anikó,
projekt menedzser valamint Lászlóné Szabó Edit, szakmai vezető. Az előadásokból megismerhettük
magát a projektet, a szerepét községünk életében, hogy milyen hatást gyakorolt mind a gyerekek,
mind a felnőttek kulturális életére és bepillantást nyerhettek a jelenlévők az elért sikerek széles
skálájába. Lászlóné Szabó Edit, szakmai vezető a bemutatója végén elmondta, hogy sokkal
szívesebben járnak a gyerekek könyvtárba, mióta a pályázat révén szélesebb körben betekinthettek
az ott zajló munkába.
A meghívott foglalkozás vezetők, civil egyesületek szép számban képviseltették magukat.
Az előadások után, pedig kezdetét vette a Mag Színház Vásári Társulat műsora, „Mi az a
szerelem?” címmel. A kedves, vicces, néhol elgondolkodtató báb előadás rendkívül nagy hatást
gyakorolt a nézőközönségre, így a végén méltán érdemelték meg a nagy tapsot a társulat művészei.
2014. január 30-án több megyei média jelenlétében, a Fejér megyei Megyeházán közös
sajtótájékoztatót tartott Dr. Galambos Dénes kormánymegbízott Úr, a Fejér Megyei
Kormányhivatal vezetője és Somogyi Balázs, Perkáta polgármestere. A sajtótájékoztatón két téma
szerepelt: a jelentős perkátai energetikai pályázati eredmény és az iváncsai tanuszoda kérdése. Az
energetikai projekttel (a cikk második fele ennek részletes bemutatását tartalmazza) kapcsolatban
kormánymegbízott Úr kiemelte, hogy a Kormányhivatal részletesen, járási blokkokban beszámol a
jelentős projektekről. A projekt bemutatása után kiemelte, hogy Perkáta jelentős kormányzati
segítséget kapott az adósságának konszolidálásával, a 2013 novemberében nyújtott 40 millió
forintos működőképesség megőrző támogatással, illetve a 62-es számú főút Perkátát elkerülő
szakaszának megépítésével.
A második téma az Iváncsai Tanuszoda kérdése volt, amelyben 2014. január 23-án egy jelentős
tárgyalás történt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az Adonyi Többcélú Kistérségi
Társulás között, amelyen a társulást Szabó Ferenc alelnök Úrral képviseltük ketten. A tárgyalás
témái a 2013-as évi KLIK hozzájárulások mértéke és ütemezése volt, amely mintegy 15-16 millió
forintot tehetnek ki. Másrészt kormánymegbízott Úr indítványozta a KLIK-nél, amely azt támogatta
is, hogy a tanuszoda további üzemeltetését vegye át a Nemzeti Sportközpontok, amely már két
alkalommal is megtekintette az intézményt. Amennyiben ez a biztató javaslat megvalósul, akkor
hamarosan újra megnyithatja kapuit a tanulók előtt a tanuszoda.
A sajtótájékoztató óta eltelt időszakban kiderült, hogy az állami fenntartású Nemzeti
Sportközpontok üzemeltetésébe kerül az iváncsai tanuszoda, amely hosszú távra biztosíthatja a
gyermekeink szélesebb körű tanrendi sportolási lehetőségeit, illetve a kistérség településeiről is
jelentős terhet vesz le.
2014. január 24. - február 2. az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság intézkedései és
tájékoztatásai után a következő intézkedések történtek meg Perkátán a téli időjárási körülmények
miatt még január közepén. Melegedőhely kijelölése történt a perkátai szociális intézményben,
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amely akkor kerül megnyitásra, ha esetlegesen a 62-es számú főúton rekedteket a településünkre
irányítják, illetve egyéb rendkívüli esemény miatt. Az intézmény vezetője ügyeleti rendszerben
osztotta be a dolgozókat a melegedőhely esetleges megnyitására. Önkormányzatunk Perkátán
elsősorban a tömegközlekedéssel érintett útvonalat síkosság mentesíti, illetve a körforgói
emelkedőt. A Szabadegyháza felőli bekötőút a Magyar Közút Nzrt. Üzemeltetésében van, ahogy a
62-es számú főút, illetve a 6208-as számú út (adonyi út) is.
A január 24-én leesett hó mennyisége aránylag kevés (kb. 2 cm) volt Perkátán, de arra pont elég,
hogy délutánra, estére az egész falu jégpályává változzon a gépjárművek mozgása miatt. Délutántól
a Faluüzemeltetés traktora végezte a síkosság mentesítést a faluban egész éjjel, illetve hajnaltól a
közfoglalkoztatásban résztvevők is az utcákon dolgoztak, ennek eredménye, hogy a
tömegközlekedéssel érintett útszakaszok szinte mindenhol leolvadtak, vizesek lettek egy néhány
száz méteres szakasz (Rózsa Ferenc utca közepe) kivételével, de néhol már fel is száradtak. Azok az
utcák jegesek, amelyek pormentesek, de nincsenek a buszútvonalon (pl. Alkotmány, Kossuth,
Zrínyi utcák).
A 2014. január 31-e hajnali jelentős ónos eső megbénította hajnalban és kora reggel mind Perkáta,
mind a térség életét és közlekedését. A tömegközlekedés nem tudott elindulni sem Dunaújváros
felé, sem onnan. Dunaújváros felé 8 óra után, míg Székesfehérvár felé valamivel ez után indult meg
a tömegközlekedés. Az utak tisztításában továbbra is elsőbbséget élvezett a buszok által járt
útvonal, csak ezt követik mellékutcák. Tájékoztattuk a lakosságot, hogy a Faluüzemeltetés a
közintézmények körüli járdákat tisztítja (óvoda, szociális intézmény, művelődési ház, orvosi
rendelő, gyógyszertár, hivatal, posta, buszmegállók, templomok).
A 2014. február 1-jén délután 17 órás riasztás után nem sokkal egész hajnalig a legmagasabb fokú
(piros) riasztás volt érvényben Perkáta térségében is az ónos eső, illetve más téli csapadékok miatt.
Hajnal 4 óra előtt már csak másodfokú (narancs) riasztás volt, majd késő délelőtt már semelyik
riasztási fokozat sem volt érvényben Perkátán. Aznap éjszaka telefonon tájékoztatást kért tőlem az
Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi kirendeltségvezetője a perkátai helyzetről,
illetve tájékoztatott, hogy a műszakos buszok mind Perkátára, mind a többi Dunaújváros környéki
településre kijutottak. A Faluüzemeltetés traktora és munkatársai éjszakai is szolgálatot teljesítettek,
kb. hajnal 1 óráig, majd utána hajnal 3-tól 8 óráig is.
Nagyon fontos helyi időjárási előrejelzéseket adott nekünk a Perkáta Időjárása a facebook-on és a
perkata.info intézményi honlapon. Köszönjük azoknak a lakosoknak a segítségét, akik eleget téve a
kötelezettségüknek síkosság mentesítették a házuk előtti járdát, útszakaszt
Az 1994-ben alakult Civil Parlament 1997-ben február 1-jét jelölte meg A CIVILEK NAPJÁ-nak.
Az eseményről elsőként 1998-ban emlékeztek meg. A civilek napja arra hívja fel a figyelmet, hogy
ha nem működnek kellő számban civil szervezetek, akkor az önkormányzatokra sokkal több feladat
és felelősség hárul. Csak a civilek, a civil szervezetek felelősségvállalása, társadalmi munkája,
jelenléte teheti jobbá az élet számos területét. Ezen alkalomból február 4-én Civil fórumot tartott
Bogó Anikó mb. ÁMK igazgató és Somogyi Balázs polgármester, amelyen számos civil szervezet
részt vett és tájékoztatást kaptak a település jelentős idei rendezvényeiről.
2014. február 5-én ülést tartott az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás, amelyen elfogadásra került
a 2014. évi költségvetés 15.954.000 forintos működési költségvetési bevételi és kiadási
előirányzattal, illetve a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal való megállapodás tervezet a
tanuszoda 2013. szeptember-novemberi időszaki térítési díjáról. A 2013. január-júniusi időszak
megállapodása már korábban el lett fogadva.
A településen a következő politikai fórumok kerültek megrendezésre.
2013. december 19-én a Kastélyban kampányrendezvényt tartott az akkor még szűkebb
szövetségben induló Együtt-PM, amely rendezvényen Laki Ferenc független képviselő
meghívóként köszöntötte az Együtt-PM szervezőit, majd Szabó Zsolt, Dunaújváros Megyei Jogú
Város közgyűlésének független képviselője, a PM dunaújvárosi vezetője tartott rövid köszöntőt. Őt
követte az Együtt választókerületi elnöke, Gere János tájékoztatta a jelenlevőket, hogy az MSZP-vel
való megegyezés szerint a választókerületünkben az MSZP delegálja az egyéni jelöltjüket, Magyar
András személyében.
Magyar András már a baloldali pártszövetség nevében, az MSZP képviselőjelöltjeként 2014. január
14-én a Kastélyban 17.30-tól nyílt választási fórumot tartott, aki ezen alkalomból mutatkozott be a
perkátai választók előtt. A fórumon a választókerületi központ, azaz Dunaújváros és a 8 vidéki
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település, köztük Perkáta képviseletében történő terveiről számolt be, válaszolt az aktuálpolitikai és
a választási programmal kapcsolatos kérdésekre. A fórumon elkísérte őt az Együtt-PM
választókerületi elnöke, Gere János Úr is.
Január 29-én egy független jelöltnek fórumának is helyt adott a Kastély.
Február 6-án tart fórumot Dr. Galambos Dénes kormánymegbízott Úr, a Fejér Megyei
Kormányhivatal vezetője, aki a Fidesz-KDNP jelöltjeként indul a Perkátát is magában foglaló
választókerületben.
Számos más jelölőszervezet szóróanyagával is találkozhattak a perkátai polgárok, hiszen dr. Áder
János köztársasági elnök Úr 2014. április 6-ra írta ki az országgyűlési választásokat. Kérdezem a
képviselő-testület tagjait, hogy az elhangzottakhoz van-e kérdés, hozzászólás?
Szilasy László képviselő
A karácsonyi ünnepség színvonalas megszervezéséért köszönetet szeretnék mondani a részt vevő
tanulóknak, pedagógusoknak. Az idei rendezvény rendhagyó volt, mert az ünnepség után az
iskolában is és a települési ünnepségen is az énekkar egy zenés műsort adott elő. Ez a külön műsor
köszönhető a zenét, éneket tanító pedagógusoknak, Szabó Edinának, Kovács Tinának és Orbán
Zsoltnak.
A polgármester úr említette az én személyemet érintő szavazást a képviselő-testület részéről. A
lehetőséget a Dunaújvárosi Tankerület igazgatója ajánlotta fel egy egyeztetés során. Bennt voltam
nála és tisztáztuk, hogy hogyan, mikor történik a pályázat kiírása az intézményvezetői pozícióra,
mert nekem 2014. június 31-ével lejár az öt éves ciklusom. Ő hívta fel a figyelmem, hogy „a
köznevelésről” szóló törvény 67. § (7) bekezdése lehetővé teszi minden igazgatónak egyszeri
alkalommal a második ciklusának a betöltését pályáztatás nélkül. A törvény a fenntartó és a
nevelőtestület támogatását írja elő.
Említette polgármester úr a Tudás Expressz záró rendezvényét. A Tudás Expressz záró
rendezvényén is elmondtam, hogy ez a pályázat az én vezetésem alatt került benyújtásra. Fél éven
keresztül projekt menedzsere voltam a pályázatnak, de közben változás történt a tankerületek
felállásában. Az Általános Művelődési Központ az iskolából kivált, így a megbízott igazgató vette
át a pályázat koordinálását.
A KEOP pályázathoz annyi a megjegyzésem, mint érintett intézményvezetőnek, hogy ezt a
projektet már huszonöt éve várjuk az iskolánál. Az épületnek erre a felújításra szüksége van, hogy
még negyven évig tudja szolgálni az oktatást.
Köszönöm a január 31-én lehullott ónos esőre való reagálást. Felröppentek ezzel kapcsolatban
hírek. Nem mondtuk azt, hogy ne jöjjenek a gyerekek iskolába, de figyelembe vettük, hogy volt
olyan szülő, aki nem engedte el iskolába a gyermekét, mert balesetveszélyes volt a közlekedés. Erre
a napra jeleztem, hogy a szóbeli igazolást is elfogadjuk. Aznap nyolcvan gyermek nem jött
iskolába. Komollyá kezd válni a katasztrófavédelem civil szempontból, mert a KLIK is szervezi a
katasztrófavédelmet a pedagógusok részéről.
Somogyi Balázs polgármester
A Dunaújvárosi Tankerület állandó meghívottja a Dunaújvárosi Védelmi Bizottságnak. A bizottság
ülésén merült fel, hogy egyszerűbb lenne az intézménynek a fenntartásában levő iskolák
védelemben való részvételét koordinálni.
Laki Ferenc képviselő
A közútkezeléssel kapcsolatban szeretnék szólni. Korrektnek tartom. Nem lehetne arról szó, hogy a
lakosság részére zsákban kiosztani homokot vagy valamit? A Zöldfa utcában is vannak hetven éves
idős emberek, nem tudják a jeget felkaparni. Ennyit tudok ehhez javasolni. El lehetne ezt kezdeni
már augusztusban is.
A kamera rendszer kiépítése megvalósult, örülünk neki. Ennek hol van a központja? Hogy van
megoldva a figyelése? Hallottam a Perkátai Polgárőrség egy tagjától, hogy túl kevés a kamerák
figyelő sugara. Én elmentem és megnéztem, húztam egy képzeletbeli vonalat és tényleg kicsi a
hatótávolság.
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Somogyi Balázs polgármester
Az önkormányzatunk azért foglalkozik géppel, emberi munkaerővel, hogy az utakat síkosság
mentesítse. Volt olyan helyi polgár, aki bejelentette, hogy szerinte előtte nem tolták el a havat, nem
lett a síkosság mentesítés megtéve. Jeleztem azt, hogy mindenkinek az úttengely közepéig meg kell
ezt tennie, ez állampolgári kötelessége. Hasonlóan mint a közút, mi is salakkal kevert sóval
dolgozunk.
A kamera rendszer jelenleg még nem üzemel. Ezzel kapcsolatban még számos feladat van. A múlt
héten kaptam a rendőrségtől egy állásfoglalást, melyben megjelölik, hogy mely pontokra javasolnak
térfigyelő kamerákat kihelyezni a település biztonságának növelése érdekében. Ezután az
önkormányzatnak kell döntést hoznia, hogy ezekre a területekre tervez fejlesztéseket. Azt, hogy
pontosan meddig lát el, azt nem tudom. A kamerarendszer elsődleges feladata a település
központjának a figyelése, az áthaladó forgalomnak az észlelése, rögzítése. Figyelmeztető táblákat
kell kihelyezni, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy kamerával megfigyelt területen van.
Azt, hogy ki fogja kezelni, azt tudjuk. A megfigyelést a polgárőrség és a rendőrség is végzi. Az
adatkezelést csak a rendőrség végzi.
Szilasy László képviselő
Várható, hogy az önkormányzat honlapjára felkerüljön élőkép a kamerák részéről?
Somogyi Balázs polgármester
Nem terveztük. Megnézzük, hogy erre alkalmas-e a rendszer. Nem tudom, hogy képviselő úr
milyen célból tette fel azt a kérdést, hogy mekkora a hatótávolsága a kamerának?
Laki Ferenc képviselő
Nem szeretnék nevet mondani. Volt egy sztori. Itt a Tanácsház utcán lefelé haladva jobb oldalon
egy emeletes házba be akartak törni a garázson keresztül. Megszólalt a riasztó. Egy polgárőr
mondta, hogy odáig nem lát el a kamera.
Somogyi Balázs polgármester
Nyílván ez olyan információ, amivel nem lehet sokat kezdeni. Az az érdekünk, hogy mindenki
annak tudatában legyen, hogy minél nagyobb a hatótávolsága a kameráknak. Az biztos, hogy a
Sport utca kereszteződésig, az iskola előtti területig ellát a kamera.
Laki Ferenc képviselő
Én megnéztem a képzeletbeli szögeket, én úgy gondolom, hogy kicsi.
Dr. Lakos László jegyző
Én azt nem tudom megmondani, hogy meddig látnak el a kamerák, de azt tudom, hogy a kihelyezett
táblák számából meg a helyéből lehet arra következtetni, hogy meddig lát el a kamera. Táblákat kell
kihelyezni a Révay utca és a Tanácsház utca kereszteződésébe, a Szabadság tér és a Tanácsház utca
torkolatába. Tehát nem tudom értelmezni azt, hogy csak addig az emeletes házig nem lát el a
kamera.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a polgármesteri beszámolót. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
4/2014. (II. 05.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a polgármesteri
beszámolót az aktuális eseményekről. A polgármesteri beszámoló a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
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Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. február 5.
II. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Második napirendi pontunk Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének
megállapításáról szóló rendelettervezet megtárgyalása. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a
költségvetést.
Rajcsányi László József képviselő
Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság a költségvetést. A kérdéseinkre a válaszokat megkaptuk.
Elfogadásra javaslom a képviselő-testületnek. Laki Ferenc képviselő úr jelezte az ülésen, hogy
lemond a Pénzügyi Bizottsági tagságról.
Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait!
Dr. Lakos László jegyző
Az előterjesztést szeretném kiegészíteni azzal kapcsolatban, amit polgármester úr mondott, hogy a
költségvetési rendelet elfogadásának határideje a mai nap. Ez az időpont az előző években február
15-ig volt meghatározva. A tavalyi év folyamán a Kúria hozott egy olyan döntést, amellyel
értelmezte azokat a rendelkezéseket, amelyek a költségvetési rendelet elfogadásának határidejét
szabályozzák. Az értelmezésében azt állapította meg, hogy a rendelet előterjesztése alatt azt kell
érteni, hogy a képviselő-testületi ülésen kerül előterjesztésre az anyag, nem pedig az előterjesztés
kipostázását. Emiatt rövidült meg a határidő tíz nappal. A Kúria döntése számunkra nem volt
ismert, a két héttel ezelőtti jegyzői értekezleten kaptuk meg erről a tájékoztatást, így kevés időnk
maradt az anyag összeállítására. Ezt a nehézséget tovább fokozta, hogy a központi döntéshozó
szervek sem voltak felkészülve erre a határidő változásra, hiszen van olyan tétel a költségvetésben,
amelynek az elfogadási határideje február 4-e volt eredetileg. Aggódtunk, hogy hogyan fog az
előterjesztésbe belekerülni, de szerencsére a két miniszter úr a határidőt nem az utolsó napig húzta,
hanem egy héttel korábban hozta meg döntését, így be tudtuk dolgozni ezt az összeget is az
anyagba. De mindenféleképpen nehézséget okozott számunkra, hogy rövid idő állt
rendelkezésünkre. Természetesen az ÁMK-tól, a szociális intézménytől is rövidebb határidővel
kellett, hogy megkapjuk az anyagokat. A jövőben pedig ugyanezek az értelmezések vonatkoznak
nem csak a költségvetési rendelet elfogadására, hanem a zárszámadási rendelet elfogadására is.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2014. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelettervezetet. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi
rendeletet alkotja:
1/2014. (II. 06.) képviselő-testületi rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Perkáta Nagyközség
Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendeletet. A rendelet
a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
III. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Harmadik napirendi pontunk a temető használatának rendjéről
megtárgyalása. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a rendelettervezetet.

szóló

rendelettervezet
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Rajcsányi László József képviselő
A Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Dr. Lakos László jegyző
Azon túl, hogy többször módosításra került az elmúlt időszakban a temető rendelet, még egy indoka
volt annak, hogy egy új rendeletben terjesszük a képviselő-testület elé. Az indok az volt, hogy „a
jogalkotásról” szóló törvény úgy rendelkezik, hogy a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseit
a helyi önkormányzati rendeletekben megismételni nem lehet, mert az dupla szabályozásnak
minősül és ilyen esetben természetesen a magasabb szintű jogszabály a mérvadó. Tehát nem csak,
hogy felesleges, hanem tilos is megismételni. Ezért ez a rendelet véleményem szerint kevésbé jól
használható, mint az elődje volt. A központi jogszabályokból történő idézetek helyett csak egy
jogszabályi hivatkozást tartalmaznak a rendelkezések, a lakosság részére nehezen értelmezhető,
mert ki kell keresni hozzá „a temetőről és a temetkezési tevékenységről” szóló törvény megfelelő
szakaszát, hogy az alkalmazható legyen.
Somogyi Balázs polgármester
A rendeletben egy tartalmi változás van. Az első mellékletben szerepelnek a sírhelyek, sírboltok és
urnasírhelyek méretei, valamint a sorokban levő urnasírhely méretét szegéllyel együtt.
Szakemberrel történt egyeztetés után kerültek megállapításra a méretek. Amennyiben nincs több
hozzászólás, javaslom elfogadásra a rendelettervezetet. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0tartózkodással az alábbi
rendeletet alkotja:
2/2014. (II. 06.) képviselő-testületi rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a temető
használatának rendjéről” szóló rendeletet. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
IV. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Negyedik napirendi pontunk „a hulladékgazdálkodásról” szóló 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati
rendelet módosítása. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a rendeletmódosítást.
Rajcsányi László József képviselő
A Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
Dr. Lakos László jegyző
A rendelet módosítására az előbb elhangzott indokok miatt is került sor. Ebben az esetben azonban
nem pusztán arról van szó, hogy nem ismételheti meg a központi jogszabályi rendelkezéseket a
helyi önkormányzati rendelet, hanem itt tulajdonképpen nem is született központi jogszabály,
mégsem szabályozhatjuk az ürítési díjakat a Fejér Megyei Kormányhivatal álláspontja szerint.
Valóban azt mondja „a hulladékokról” szóló törvény, hogy a hulladékszállítási közszolgáltatási
díjakat a törvény, illetve annak felhatalmazása alapján a miniszter állapítja meg, de konkrét díj nem
került megállapításra sem miniszteri rendeletben, sem törvényben. Annyit mondd a törvény, hogy a
2012-es díjakat kell a továbbiakban alkalmazni addig, amíg a miniszteri rendelet meg nem születik.
Ezért írtuk be bátran az előbbi módosításban a hulladékszállítási díjakat, hiszen ez a törvénynek
megfelel, de a Fejér Megyei Kormányhivatal álláspontja szerint ez is egy kettős szabályozás és
kivetették belőle ezeket a díjtételeket. Azt nem tudom, hogy így a lakosság honnan fogja tudni a
díjakat.
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Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a rendelet módosítását. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
rendeletet alkotja:
3/2014. (II. 06.) képviselő-testületi rendelet
Perkáta
Nagyközség
Önkormányzata
Képviselő-testülete
elfogadta
„a
hulladékgazdálkodásról” szóló 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosítását.
A módosító rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
V. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Ötödik napirendi pontunk a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással
kapcsolatos döntéshozatal. A kiküldött anyagban két dolog szerepel. Egyrészt a társulás által küldött
anyag, amelyben szerepel egy előterjesztés, egy határozati javaslat, illetve az az anyag, amelyet
Várpalota küldött a településeknek. A döntés hátterében az áll, hogy Várpalota Város
Önkormányzata jelezte azt, hogy ki szeretne lépni a társulásból 2013. november 11-i nappal.
Magából közbeszerzésből is kilépett Várpalota. Az ő cégük által szolgáltatott települések viszont
benn maradtak és Várpalota az egyetlen önkormányzat, amely nem járult hozzá a társulási
megállapodás felülvizsgálatához. A tavaly novemberi társulási ülésen a tanács úgy határozott, hogy
annak ellenére kiengedi a társulásból Várpalota Város Önkormányzatát, hogy a kilépéshez
szükséges határidőket nem tartotta be azért cserébe, hogy elfogadja a 167 település társulási
megállapodásának módosítását. Ez nem történt meg. Várpalota álláspontja szerint a társulás már
megszűnt 2013. június 30-ával. A határozati javaslat, amelyet a többi 167 település kíván elfogadni
azt mondja ki, hogy Várpalota Város Polgármestere levelében foglalt megszűnéssel kapcsolatos
megállapítást elutasítja. Kijelenti, mint a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás tagja, hogy a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás megszűnésének a Társulási Megállapodás XII. pontjában meghatározott feltételei nem
állnak fenn. Valamint egyetért a Társulási Tanács 57/203. (XI. 11,) sz. határozata 2. pontjában
foglaltakkal, azaz: „A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Tanácsának Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a határozata 2. pontjában
megfogalmazott Társulásból történő kiválási szándékának bejelentését tudomásul veszi azzal, hogy
a kiválás jogszerű időpontja megállapításánál a Társulási Megállapodást, valamint a 2011. évi
CLXXXIX. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell figyelembe venni.” Kérem a képviselő-testület
tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a határozati javaslatot. Aki
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
5/2014. (II. 05.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja kijelenti, hogy a Várpalota Város
Polgármestere 2014. január 15-én kelt – nyilatkozat a Társulás megszűnésével
kapcsolatban tárgyú – levelében foglaltakat elutasítja.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja kijelenti, hogy a Közép-Duna
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megszűnésének a Társulási
Megállapodás XII. pontjában meghatározott feltételei nem állnak fenn. A Társulás által
létrehozott egységes hulladékgazdálkodási rendszer keretében valósul meg a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása, a hulladékgazdálkodás fejlesztése.
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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Társulási Tanács
57/203. (XI. 11,) sz. határozata 2. pontjában foglaltakkal, azaz „A Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsának Várpalota Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete által a határozata 2. pontjában megfogalmazott
Társulásból történő kiválási szándékának bejelentését tudomásul veszi azzal, hogy a
kiválás jogszerű időpontja megállapításánál a Társulási Megállapodás, valamint a 2011.
évi CLXXXIX. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell figyelembe venni.”.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. február 5.
VI. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Hatodik napirendi pontunk a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesületben Perkáta tagsásával
kapcsolatos döntéshozatal. Amennyiben szükséges ennek az egyesületnek a fenntartása azért, mert
szerepet kap a most kezdődő uniós tervezési ciklusnak az ideje alatt, akkor a határozati javaslat
elfogadása szükséges. Amennyiben nem kap feladatot ez az egyesület, akkor a 2007-2013-as
időszak lejártát követő két évben még szükséges feladatokat lát el az egyesület. Ezekre külön
forrásokat kap. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom
elfogadásra a határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
6/2014. (II. 05.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete döntése értelmében a 20142020 közötti vidékfejlesztési programozási időszakra történő felkészülésben, valamit az
ehhez kapcsolódó Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megalkotásában Perkáta település
részt kíván venni.
Perkáta település tagja kíván lenni továbbra is a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő
Egyesületnek, mely egyesület jelenleg LEADER HACS címmel rendelkezik.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2014-2020 közötti
vidékfejlesztési programozási időszakra való felkészüléshez szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. február 5.
VII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Hetedik napirendi pontunk a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével
kapcsolatban közszolgáltatói pályázat kiírása. A hulladékgazdálkodásról szóló rendeletünkkel
kapcsolatban érkezett önkormányzatunkhoz egy törvényességei felhívás a Fejér Megyei
Kormányhivatal részéről. A fejér megyei 108 települési önkormányzat közül 89 kapott hasonló
tartalmú felhívást. A törvényességi felhívás lényege az, hogy a hulladékgazdálkodásról szóló
rendeletünkben nem szabályozzuk a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatási feltételeket. Ez azt jelenti, hogy a rendelet nem tartalmaz
olyan szippantóst, aki a településről végezhet ilyen tevékenységet. Jegyző úr tájékoztatta a Pénzügyi
Bizottság tagjait, hogy 2007. január 1-jétől mindössze egy szennyvízjegy eladása történt meg.
Olyan szolgáltatásról van szó, amelyet a lakosság vagy nem vesz igénybe, vagy nem legálisan vesz
igénybe. A határozati javaslat arról szól, hogy az önkormányzat pályázatot írna ki a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozóan. Adony Város Önkormányzatának
hosszú idő után sikerült egy vállalkozót találnia. Ezzel a vállalkozóval konzultáltam azzal
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kapcsolatban, hogy egy perkátai kiírás esetén pályázna-e. Ezt azt jelenti, hogy ha más nem pályázik,
akkor legalább egy érvényes pályázat legyen beadva. Feladatunk az, hogy egy szolgáltatót
megnevezzünk, akit a perkátai polgárok hívhatnak, ha ilyen irányú igényük van. Kérem a képviselőtestület tagjainak a hozzászólásait.
Rajcsányi László József képviselő
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a határozati javaslatot és javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek a határozati javaslatot.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a határozati javaslatot. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
7/2014. (II. 05.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete közszolgáltatói pályázatot
kíván kiírni a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozóan.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. február 5.
VIII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Nyolcadik napirendi pontunk a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0048 számú pályázattal kapcsolatban önerő
támogatásigénylésről döntéshozatal. Az épületenergetikai pályázatot Perkáta Nagyközség
Önkormányzata megnyerte. A pályázat keretében 171 millió Ft körüli összeget nyertünk
támogatásként és 30 255 209 Ft önrésszel rendelkezünk. A költségvetésben az önrész összege
30 255 000 Ft-tal szerepel hitel céllal. Az önrészt szeretnénk pályázati forrásként önerő
támogatásigényléssel megnyerni. Ezt akkor tudjuk megtenni, ha támogatási szerződéssel
rendelkezünk. A szerződéshez szükséges dokumentumokat megküldtük a Nemzeti Környezeti- és
Energia Központ Nonprofit Kft. részére. Amint megkapjuk a támogatási szerződést, akkor be tudjuk
nyújtani az önerő támogatásigénylést. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Rajcsányi László József képviselő
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a határozati javaslatot és javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek.
Laki Ferenc képviselő
Itt az annyira szép, hogy el lehet mondani, hogy itt van Amerika. Hívom a haverokat. De azért én
tartózkodni fogok.
Somogyi Balázs polgármester
Miért is?
Laki Ferenc képviselő
Mert itt van Amerika és Amerikában nem szeretek élni.
Somogyi Balázs polgármester
Képviselő úrnak mi a gondja azzal, hogy a település kap 30 millió Ft-ot? A tartózkodás azt jelenti,
hogy ön nem szeretné, hogy a település kapjon 30 255 209 Ft plusz támogatást.
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Laki Ferenc képviselő
Az sem biztos, hogy megkapja.
Somogyi Balázs polgármester
Nem biztos, hogy megkapja, de mi azt szeretnénk, hogy megkapja. Ön nem is akarja, hogy
megkapjuk.
Laki Ferenc képviselő
Tartózkodom.
Somogyi Balázs polgármester
Joga van, hogy tartózkodjon, de arra is jogunk van, hogy ezt kommunikáljuk a falunak, hogy ön
nem akarja, hogy támogatást kapjunk. Mindenki eldönti, hogy ezáltal önt a falu ellenségének vagy
jótevőjének tartja.
Laki Ferenc képviselő
Majd kiderül a végén. Korrektül menjen le az egész. Oda fogunk figyelni.
Somogyi Balázs polgármester
Szokott is képviselő úr figyelni, számos bejelentést szokott tenni ezzel kapcsolatban.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a határozati javaslatot. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
8/2014. (II. 05.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy a „Perkáta
Nagyközség Önkormányzata intézményeinek épületenergetikai fejlesztései megújuló
energiaforrás hasznosítással kombinálva” KEOP-5.5.0/B/12-2013-0048 számú
pályázattal kapcsolatban „az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól”
szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet értelmében 30 255 209 Ft önerő támogatást
igényeljen.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. február 5.
IX. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Kilencedik napirendi pontunk első lakáshoz jutók támogatásával kapcsolatos kérelmek elbírálása.
Három kérelem érkezett 2013. december 31-ig. Mindhárom kérelmező megfelel a
követelményeknek. A költségvetés 160 000 Ft-ot határozott meg az első lakáshoz jutók
támogatásra. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Szilasy László képviselő
A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta a kérelmeket és megállapította, hogy a
kérelmezők megfelelnek az előírt feltételeknek. A bizottság javasolja, hogy a rendelkezésre álló
összeget egyenlő arányban ítéljük meg. Ezt azzal indokoljuk, hogy a jövedelmek között jelentős
különbség nincs.
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Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazásra teszem a beérkezett kérelmeket. Aki támogatja
Szarka-Kovács Dénes és Szarka-Kovács Dénesné 2431 Perkáta, Bajcsy-Zs. u. 105/B. szám alatti
lakosok részére 53 000 Ft első lakáshoz jutók támogatás megítélését, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
9/2014. (II. 05.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Szarka-Kovács Dénes és
Szarka-Kovács Dénesné (2431 Perkáta, Bajcsy-Zs. E. u. 105/B.) részére
53 000 Ft „első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatás” ellátást
állapít meg.
A támogatás megállapítása Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2003. (XII. 1.) számú rendelete 4. § (2) bekezdése alapján történt. A határozat „a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól” szóló 2004. évi
CXL. törvény 72. § (4) bekezdése alapján indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatást
nem tartalmaz.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. február 5.
Somogyi Balázs polgármester
Aki támogatja Völcsei Péter és Sózó Ida 2431 Perkáta, Sport utca 20. szám alatti lakosok részére
53 000 Ft első lakáshoz jutók támogatás megítélését, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
10/2014. (II. 05.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Völcsei Péter és Sózó Ida
(2431 Perkáta, Sport utca 20.) részére
53 000 Ft „első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatás” ellátást
állapít meg.
A támogatás megállapítása Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2003. (XII. 1.) számú rendelete 4. § (2) bekezdése alapján történt. A határozat „a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól” szóló 2004. évi
CXL. törvény 72. § (4) bekezdése alapján indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatást
nem tartalmaz.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. február 5.
Somogyi Balázs polgármester
Aki támogatja Somogyi Béla és Virág Nikolett 2431 Perkáta, Rákóczi F. u. 37. szám alatti lakosok
részére 53 000 Ft első lakáshoz jutók támogatás megítélését, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
11/2014. (II. 05.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Somogyi Béla és Virág
Nikolett (2431 Perkáta, Rákóczi F. u. 37.) részére
53 000 Ft „első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatás” ellátást
állapít meg.
A támogatás megállapítása Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2003. (XII. 1.) számú rendelete 4. § (2) bekezdése alapján történt. A határozat „a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól” szóló 2004. évi
CXL. törvény 72. § (4) bekezdése alapján indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatást
nem tartalmaz.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. február 5.
X. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Tizedik napirendi pontunk a 2014. évi I. félévi ülésterv megtárgyalása. Kérem a képviselő-testület
tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra az üléstervet. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
12/2014. (II. 05.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a 2014. évi I. félévi
üléstervet. Az ülésterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. február 5.
XI. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Tizenegyedik napirendi pontunk az egyebek. Egyebek napirendi pontban a képviselő-testület előtt
van egy határozati javaslat, mely arról szól, hogy a tulajdonában lévő 1158/A hrsz-ú korlátozottan
forgalomképes ingatlant átsorolja az üzleti vagyontárgyak közé és áthelyezi „az önkormányzat
tulajdonáról és vagyonával való gazdálkodás egyes szabályairól” szóló 6/2007. (IV. 04.)
önkormányzati rendelet 1. függelékéből a 2. függelékébe. Ez az ingatlan konkrétan a Deák F. utca
16. szám alatti társasház. Van egy utcára néző frontja, amely 26 m 2 nagyságú. Nem hivatalos
szociális lakásként működött. Jelenleg Farkas István bérli ezt a minimális komfortfokozattal
rendelkező ingatlant és jelezte, hogy meg kívánja vásárolni. A megvásárláshoz szükséges, hogy
átsoroljuk az ingatlant a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak közül az üzleti vagyontárgyak
közé. A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet
lehetőséget ad arra, hogy az ingatlant a polgármester értékesítse.
Laki Ferenc képviselő
Nem lehetne megpályáztatni? Mert lehet nekem is kéne, nagy a család.
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Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben megtörtént a szükséges módosítás, a polgármesternek joga van ebben döntést hozni.
Ezzel kapcsolatban már kérelem került benyújtásra. Ha képviselő úr benyújt egy kérelmet arra,
hogy ezt az ingatlant meg kívánja vásárolni, akkor természetesen ezzel foglalkozni kell.
Laki Ferenc képviselő
Tudni kell a vásárlási összeget.
Dr. Lakos László jegyző
Van még egy lehetősége a képviselő úrnak. Most az ülésen egyéni képviselői indítványként
javasolhatja azt, hogy pályázati kiírásra kerüljön sor. Ha ezt a képviselő-testület elfogadja, akkor
van lehetőség pályázat kiírására.
Laki Ferenc képviselő
Ezt szeretném megtenni. Licitáljunk. Ha két forinttal kapunk többet érte, akkor két forinttal.
Somogyi Balázs polgármester
Ezt nem javaslom képviselő úrnak, mert jelezte, hogy ebben részt kíván venni. Az érintettség
kérdése fennáll, hiszen jelezte, hogy kíván pályázni.
Laki Ferenc képviselő
Mondom nagy a család.
Somogyi Balázs polgármester
Nemmel fogok szavazni erre a javaslatra. Aki támogatja Laki Ferenc képviselő úr indítványát,
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 0 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
13/2014. (II. 05.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem
támogatja Laki Ferenc képviselő úr indítványát arra vonatkozóan, hogy a Perkáta, Deák
F. u. 16. szám alatti ingatlan értékesítése pályáztatás útján történjen.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. február 5.
Laki Ferenc képviselő
Akkor megbeszéltük.
Somogyi Balázs polgármester
Képviselő úr nem is szavazott a saját javaslatára.
Laki Ferenc képviselő
Mint egy istálló, egy szemétdomb úgy néz ki az a ház. Ha ezt elviseled, az az igénytelenség jele.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom elfogadásra a határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
14/2014. (II. 05.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 1158/A
hrsz-ú korlátozottan forgalomképes ingatlant átsorolja az üzleti vagyontárgyak közé és
áthelyezi „az önkormányzat tulajdonáról és vagyonával való gazdálkodás egyes
szabályairól” szóló 6/2007. (IV. 04.) önkormányzati rendelet 1. függelékéből a 2.
függelékébe.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. február 5.
Somogyi Balázs polgármester
Úgy érzem, hogy képviselő úr nem érti az önkormányzat döntését. Aki 30 255 209 Ft-ot nem
javasol támogatni, az miért akar plusz két forintot keresni azon, amit maga nevezett istállónak.
Laki Ferenc képviselő
Maga mindent félreért. Két forinttal akarok többet adni az önkormányzatnak, nem keresni.
Matekból nem tudom hányas volt.
Somogyi Balázs polgármester
Igaza van.
Laki Ferenc képviselő
Hát persze, hogy igazam van.
Somogyi Balázs polgármester
Magával azért nehéz foglalkozni.
Laki Ferenc képviselő
Hát nem egyszerű.
Somogyi Balázs polgármester
Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy egyebek napirendi pontban van-e kérdés, hozzászólás?
Laki Ferenc képviselő
Beszéltem a tanárokkal, akik tanítják a közhasznúakat. Több esetben már többet hazaküldtek ittas
viselkedés miatt. Több esetben nem járnak be. Valamelyik tanár már fél. Fél kilencre mennek a
szociális központhoz az ebédért, délre visszavergődnek. Tanítás közben, óra alatt italoznak. Ez
katasztrófa. Ebben mit tud tenni az önkormányzat?
A régi faluüzemeltetésből szólt egy úriember. Ki lett jelölve az új szeméttelep a vízmű mellé.
Jelezték, hogy lakosok a patak menti bekerített területre hordják a szemetet. Nem is ez a probléma,
hanem az, hogy ott van alatta Perkáta víztározó kútja.
Dr. Lakos László jegyző
Nem tapasztaltam azt, hogy ott hulladékszállítás történt volna, de meg fogjuk nézni, mint
környezetvédelmi hatóság, nekem jogosultságom és kötelezettségem is ez. Köszönjük a jelzést.
Utána fogunk nézni. Tudomásom szerint arra a területre a Mavir alállomás építése kapcsán
keletkező humusznak a szállítása történt és annak az elhelyezése, rendezése. Utána fogok nézni, és
tájékoztatni fogom képviselő urat.
Somogyi Balázs polgármester
Voltam kinn annál az esetnél, amelynél lakossági bejelentés alapján észleltük, hogy a humusz
elhelyezése mellett szilárdhulladék elhelyezése is történt. Lakossági elhelyezésről jelenleg nincs
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tudomásunk. A települési zöldhulladék egy részét is ott szoktuk tárolni, ott történt az elégetése.
Amennyiben ilyen eset merül fel, azt természetesen megvizsgáljuk. Köszönjük a jelzést.
A közfoglalkoztatottak képzésével kapcsolatos problémákat észleltük. A közfoglalkoztatási
szerződésben mi kötöttünk szerződést a közfoglalkoztatottakkal a munkára vonatkozóan. A 2013.
november 1-jétől a 2014. április 30-ig terjedő időszakban, 2013. november 1-jétől november 30-ig,
2014. április 1-jétől április 30-ig vagyunk értük felelősek. Mi is látjuk, hogy magatartásbeli
problémák vannak. Képzési szerződést kötöttek a közfoglalkoztatottak, amelyben Perkáta
Nagyközség Önkormányzata nem vesz részt. Az önkormányzat annyiban járult hozzá a képzéshez,
hogy helyet biztosít. Az oktató feladata az, hogy rendet tartson. Hivatalos kérés felénk a képző
intézmény, az oktatók részéről nem érkezett.
Laki Ferenc képviselő
Félnek a tanárok ezektől a nem normálisoktól. Esetleg lehetne a faluőrhöz irányítani őket.
Somogyi Balázs polgármester
Jeleztük azt a képző helynek, hogy ne engedjék el őket képzési idő vége előtt, mert a múlt hónapban
tapasztaltuk azt, hogy lejöttek és felvették a bérüket, majd abból alkoholt fogyasztottak. A képzésre
vissza se mentek vagy ittas állapotban mentek vissza.
Laki Ferenc képviselő
Járnak az ebédosztásra is.
Somogyi Balázs polgármester
Azoknak, akik a népkonyhát kapják, a szociális intézmény délután egy óráig félreteszi és hűti az
ételt, akkor biztosítja nekik az átvételt. Aki pedig a konyháról viszi az ebédet, annak délután egy
órakor is van lehetősége onnan elvinni.
Laki Ferenc képviselő
Ja majd megveszem azt a házat attól az embertől. Azért azt megteszem, nem vagyok annyira buta.
Szilasy László képviselő
Nem az egész házat akarja megvenni, hanem 25 m2-t amibe lakik. Azt akarod tőle elvenni?
Laki Ferenc képviselő
Nem méltó hozzá.
Somogyi Balázs polgármester
Az az ember?
Laki Ferenc képviselő
Ott is néha ki vannak rakva az üvegek, hót retek ott minden.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás a képviselő-testület részéről, átadom a szót a jelen lévőknek a
hozzászólások megtételére.
Jóvári Györgyné perkátai lakos
Szóba került az újonnan felszerelt kamerarendszer és ennek az önerő megfinanszírozásához a
polgármesteri hivatalnak hozzá kellett járulnia. Valamennyi pénzzel rendelkezett a polgárőrség,
mert évek óta spórolt. Nem tudom milyen nagy összegről van szó, de gondolom, hogy ezt rövid
időn belül vissza tudják adni, mert 3 500 000 Ft megtakarítással rendelkezett már két évvel ezelőtt
is és azóta csak nőtt a megtakarítása a beszámolók alapján. Nagyon jó dolog ez a kamera. Jó, hogy
van faluőr a településen. Ezúttal szeretnék gratulálni a fa tolvajok elfogásához. Nagyon jó lenne, ha
szélesebb körben menne, mert a települést sok erdő szegélyezi és minden évben sok fát ellopnak. A
rendőrség ebben nem működik annyira közre.
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Vátkai Zoltán faluőr
Nem a rendőrség nem működik közre. A rendőrség azonnal jön, ahogy szólok nekik. Az erdész úr
nem működik közre.
Jóvári Györgyné perkátai lakos
Ki kell helyezni egy agilisabb erdészt, aki nem fél a nem tavaly barnultaktól. Ez az igazság, mert
azok miatt nem mer szólni. Ha egy fehér ember megy oda fát kivágni, annak azért szól. Azt
lecsukatja, de a másik etnikumot azt nem, mert megfenyegették. Mi magunknak kell megvédeni az
erdőnket, ha azt akarjuk, hogy az unokáink is ki tudjanak menni oda sétálni. Szívesen venném, ha a
polgárőrség néha odaadná a Nivát a faluőrnek, amivel olyan helyen is tud közlekedni, ahol a
személyautóval nem lehet. Ha néha látnánk ott megjelenni, elég nagydarab, az is visszatartó erő
lenne. Ez lenne az érdeke a falu lakosságának.
Somogyi Balázs polgármester
Ami elhangzott az ön szájából az emberek megítélésére, kategorizálására vonatkozóan, úgy
gondolom ez nem az önkormányzat véleménye, hanem az ön saját véleménye. Azok az emberek,
akik esetleg ezt magukra veszik, az ezzel kapcsolatos véleményüket el tudják mondani. Nyílván itt
Perkátán mindenki ismeri mindenkinek a családját, hogy milyen származása van, és úgy gondolom,
hogy ez nem roma vagy nem roma kérdés Perkátán, hanem szociális kérdés. A tettenérés közben
levő személyeknél nem lehet elmondani, hogy ez csak roma, vagy csak magyar probléma.
Mindenkit érint. Azzal egyet értünk, hogy hatásosabb fellépés kell. Sajnos sok esetben tapasztaltuk,
a polgárőrség is jelezte, hogy amennyiben tettenérés van, a tulajdonosok nem minden esetben
tesznek feljelentést, Nem tudjuk, hogy ennek mi az oka.
A polgárőrség 2011. évi közgyűlésén ha jól emlékszem 2,4 -2,7 millió Ft összegű tartalék lett
átadva az előző ciklusról. Most lesz egy újabb közgyűlés. A legutóbbi közgyűlésen jelezték, hogy a
működés stabil, várhatóan hasonló nagyságrendű megtakarítás továbbra is rendelkezésre áll. Nem
véletlenül döntött úgy az önkormányzat, hogy biztosítani kívánja az előfinanszírozást is. A
polgárőrségnek nem kellett költséget fordítania a pályázat megvalósítására.
Elkezdtük az intézkedéseket arra, hogy egy mezőőr is legyen Perkátán. A Perkáta őr foglalkoztatása
nagyon öszvér megoldás. Évek óta foglalkoztunk azzal, hogy közterület felügyelőként
alkalmazzunk faluőrt, de ehhez jogszabályi megfelelőségek is kellenek.
Jóvári Györgyné perkátai lakos
A 30 millió Ft hitelhez a B tervet már kérdeztem, még nincs. Bízzunk benne, hogy megnyeritek a
pályázathoz az önerős kölcsönt.
Somogyi Balázs polgármester
Tudunk mondani „B” tervet. Az „A” terv az, hogy pályázunk, a „B” terv az, hogy csak részleges
eredményt érünk el, a „C” terv az, hogy ezt ténylegesen hitelből kell megvalósítanunk, ahogy a
költségvetésben szerepel. A „C” terv is a település számára egy fontos eszköz, hiszen négy év alatt
az önerő összege kitermelhető. 15 %-os támogatási összeg finanszírozása nem megterhelő egy
önkormányzat számára, aki ekkora projektet tud nyerni. Nem tudom ki volt az, aki itt felállt és azt
mondta, hogy a 340 millió Ft-os csatornahitelt nem kellett volna felvenni. Na az mennyibe került.
Most látjuk a szomszéd településeknél, Mezőfalván, Nagyvenyimen az egész önrészt megkapták. El
tudjuk képzelni, hogy ha most 340 millió Ft plusz kamatai lennének a kezünkben, akkor milyen
lehetőségek lennének Perkátán?
Jóvári Györgyné perkátai lakos
Csak itt már van tizenöt éve csatorna, és tizenöt éve nem terheljük a környezetet.
Szilasy László képviselő
Ez egy régi vitát vet föl. Adony nem ennyi összegből csinálta meg a csatornáját, mert várt még két
évet és tudható volt, hogy állami támogatás lesz a csatornaépítésre. Az egy felelőtlen hitel felvétel
volt. Te is tudod, hogy hogyan néz ki az iskola, az óvoda, az energetikai ellátása. Csak a külső
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ablakcserével milliókat tudtunk megspórolni. Ha azt leszigetelik, oda tesztnek napelemet, csak a
megspórolásból ki tudjuk fizetni a hitel összegét. A napelemek állják a villanyáramot, villanyra nem
kell fizetnünk. Mondja az ember, hogy elromlik, egyrészt van rá garancia, másrészt nem igényel
karbantartást.
Jóvári Györgyné perkátai lakos
Nagyon helyes, hogy megnyertük ezt a pályázatot. A falutól már több pénzt behajtani nem lehet.
Szilasy László képviselő
Eddig se hajtottunk be több pénzt a vállalkozóktól, az emberektől. A 150 milliós kötvényre sem
kértünk egy fillért sem az emberektől.
Somogyi Balázs polgármester
2006-tól Perkátán több pénzt nem szedtünk be se a vállalkozóktól, se a lakosságtól. Nem emeltük
meg a lakossági díjakat, csökkentettük a helyi iparűzési adó mértéket.
Szilasy László képviselő
Összeszámoltuk, hogy csak az iskolára mennyi pályázatot nyertünk. Több mint félmilliárd forintot
nyertünk. Senkitől nem kértünk egy fillért se, hogy megvalósítsuk.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, a testületi ülést bezárom.
Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester a testületi ülést 19:50
perckor bezárta.
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