PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július
16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült

JEGYZŐKÖNYV

Perkáta, 2014. július 16.

Határozat: 60-64/2014. (VII. 16.)
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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Készült: A 2014. július 16-án 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi
ülésről
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme
Jelen vannak:
Somogyi Balázs polgármester, dr. Tóth Ferenc, Rajcsányi László József, Szilasy László,
Kovács Ferenc, Ujfalusi Pál 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. Laki Ferenc képviselő úr nem jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv
hitelesítőknek felkérem Kovács Ferenc és Szilasy László képviselő-testületi tagokat, amennyiben a
képviselő-testületnek nincs ellenvetése. A kiküldött meghívóban négy napirendi pont szerepel.
Javaslom ötödik napirendi pontban tárgyalni az Érdi Kommunális Hulladékkezelő Kft. vételi
ajánlatát. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy egyéb napirendi pont módosításra van-e
javaslat? Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a módosított napirendet. Aki ezzel egyetért,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
60/2014. (VII. 16.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a módosított napirendet
az alábbiak szerint:
1. A KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú fotovoltaikus rendszerek kialakítása tárgyú pályázattal
kapcsolatos döntéshozatal
2. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
3. 2013. évi vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos döntéshozatal
4. Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének
meghatározása
5. Érdi Kommunális Hulladékkezelő Kft. vételi ajánlatának a megtárgyalása
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. július 16.
I. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Első napirendi pont a KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú fotovoltaikus rendszerek kialakítása tárgyú
pályázattal kapcsolatos döntéshozatal. A pályázat 100 %-os támogatottságú. A pályázat keretében
érintett négy intézmény, az új óvoda, a polgármesteri hivatal, az orvosi rendelő és a fogorvosi
rendelő. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége egy becsült összeg. A határozat A
pontjában szerepel, hogy indulni kívánunk a pályázaton. A B pontban szerepel, hogy a három
árajánlat közül az Energia Program Kft-t bízza meg a képviselő-testület a pályázat előkészítésével, a
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pályázat benyújtásával. A C pontban szerepel három napelemmel foglalkozó vállalkozás, amelyek
meghívásra kerülnek. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a határozati javaslatot.
Rajcsányi László József képviselő
Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek a határozati
javaslatot.
Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a
határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
61/2014. (VII. 16.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
A) Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a KEOP2014-4.10.0/N, Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című pályázati konstrukció keretében
pályázatot nyújt be az alábbiak szerint:
1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe:
Új óvoda: Bocskai utca 1.
Polgármesteri Hivatal: Szabadság tér 1.
Orvosi rendelő: Dózsa György utca 10-12.
Fogorvosi rendelő: Dózsa György utca 41.
2. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma:
Új óvoda: 667
Polgármesteri Hivatal: 584
Orvosi rendelő: 650/1
Fogorvosi rendelő: 700/6
3. A Projekt megnevezése:
KEOP-2014-4.10.0/N, Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Perkáta közintézményeiben II.
4. A pályázati konstrukció száma:
KEOP-2014-4.10.0/N
5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége:
30 000 000 Ft
6. A tervezett beruházás elismerhető bekerülési költsége:
30 000 000 Ft
7. Az önkormányzati saját erő összege:
0 Ft
8. A támogatottság mértéke:
100%
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9. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege:
30 000 000 Ft
B) A pályázat előkészítésével, a pályázat benyújtásával, ennek kapcsán az Energetikai
Tanulmányok, továbbá a kapcsolódó mellékletek és a közbeszerzési dokumentáció
elkészítésével, projektmenedzsmenti, a műszaki szakértői, közzététel-nyilvánosság
biztosításával járó és záró auditori feladatok ellátásával az ajánlattételi felhívásra benyújtott
legkedvezőbb ajánlatot adó Energia Program Kft.-t (1116 Budapest, Fehérvári út 168-178.
fsz 40.) bízza meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
C) A képviselő-testület elhatározza továbbá, hogy a kivitelező kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárás során ajánlattevőként az alábbi cégek kerüljenek felkérésre:
a. DNA Development Kft. (8000 Székesfehérvár, Poprádi u. 44/A.)
b. Renalpin Kft. (1051 Budapest, Vigadó tér 3. 1. lph. 3/3.)
c. EUROSZAK Kft. (8000 Székesfehérvár, Ipoly utca 78.)
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. július 16.
II. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Második napirendi pont beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a
Perkátai Szociális Központ Gyermekjóléti Szolgálata által Perkáta Nagyközség ellátási területén
végzett 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót, valamint Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2013. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
62/2014. (VII. 16.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Perkátai Szociális
Központ Gyermekjóléti Szolgálata által Perkáta Nagyközség ellátási területén végzett 2013.
évi tevékenységéről szóló beszámolót, valamint Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2013.
évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót. A beszámoló a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. július 16.
III. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Harmadik napirendi pont a 2013. évi vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos döntéshozatal. Az
önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét is határozatba kell foglalni. A
képviselő-testület tagjainak a megválasztásukat követő időszakban illetve minden naptári évben
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek kell eleget tenniük. A Pénzügyi Bizottság elnökének
tájékoztatása alapján minden képviselő határidőre teljesítette 2013. évi vagyonnyilatkozatát. A
Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet.
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Rajcsányi László József képviselő
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet. Ismételten tájékoztatom a testület tagjait, hogy
minden képviselő határidőre teljesítette 2013. évi vagyonnyilatkozatát.
Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom, hogy a
képviselő-testület fogadja el a Pénzügyi Bizottság elnökének tájékoztatását, amely szerint minden
képviselő-testületi tag eleget tett vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének. Aki ezzel egyetért,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
63/2014. (VII. 16.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Pénzügyi Bizottság
elnökének tájékoztatását arról, hogy minden képviselő-testületi tag határidőben eleget tett
2013. évi vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. július 16.
IV. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Negyedik napirendi pont az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható
összegének meghatározása. Ez az anyag a képviselő-testület előtt már volt. Önálló döntés nem
született róla, de a költségvetésnek része volt. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet.
Rajcsányi László József képviselő
A Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek a határozati javaslatot.
Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Dr. Lakos László jegyző
Az anyag elkészítése során azt vettük alapul, hogy a jövőben sem tervezünk adósság keletkeztető
ügyleteket megvalósítani, illetve azt, hogy a jelenlegi ismereteink szerint nem várhatunk az ideitől
jelentősen eltérő összegű saját bevételeket.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, 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:
64/2014. (VII. 16.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
29/A. §-ban előírt kötelezettségének eleget téve a saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három
évre várható összegét a következőkben határozza meg:
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Bevételek
353/2011. (XII.30.) korm.
rend. értelmében az
önkormányzat saját
bevételének minősül
1. a helyi adóból származó
bevétel
2. az önkormányzati vagyon
és az önkormányzatot
megillető vagyoni értékű jog
értékesítéséből és
hasznosításából származó
bevétel
3. az osztalék, a koncessziós
díj és a hozambevétel
4. a tárgyi eszköz és az
immateriális jószág,
részvény, részesedés, vállalat
értékesítéséből vagy
privatizációból származó
bevétel
5. bírság-, pótlék- és
díjbevétel
6. a kezességvállalással
kapcsolatos megtérülés
Saját bevételek

eFt-ban

2014

2015

2016

2017

20 528

20 528

20 528

20 528

10 023

10 023

10 023

10 023

0

0

0

0

0

0

0

0

922

922

922

922

0
31 473

0
31 473

0
31 473

0
31 473

Adósságot keletkezető
ügyletek
Adósságot keletkeztető
ügyletekből és
kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségek
1.Adósságot keletkeztető
hitel törlesztése
2. Fejlesztési hitel törlesztése
Hitel törlesztése ÁHT-n
kívülre
3. Hitelek, kölcsönök kamata
Összesen

eFt-ban

2014

2015

2016

2017

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. július 16.
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V. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Ötödik napirendi pont az Érdi Kommunális Hulladéklerakó Kft. vételi ajánlatának a megtárgyalása.
A Kft. felajánlja a Közép-duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrtben meglévő 192 db törzs- és 1 db elsőbbségi részvényét. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy ne
éljen a lehetőséggel.
Rajcsányi László József képviselő
Ezt mindenkinek felajánlották?
Somogyi Balázs polgármester
Igen, úgy gondolom, hogy minden tagnak. Tájékoztatásként hoztam a képviselő-testület elé az
ajánlatot. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy ezzel a lehetőséggel ne éljünk. Amennyiben nincs
ellenvetés, a képviselő-testület ezt tudomásul veszi és válasz hiányában érteni fogják a döntésünket.
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás a képviselő-testületi ülést bezárom.
Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester a testületi ülést 17:15
perckor bezárta.

Somogyi Balázs
polgármester

Dr. Lakos László
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Kovács Ferenc
képviselő

Szilasy László
képviselő
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