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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Készült: A 2014. november 27-én 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme
Jelen vannak:
Somogyi Balázs polgármester, Bogó Anikó, Vátkainé Boda Ildikó, Szilasy László, Kovács
Ferenc, Ujfalusi Pál, Szabó Tamás képviselő-testületi tagok
Dr. Lakos László jegyző
Somogyi Balázs polgármester
Köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel hét fő
testületi tag jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőknek felkérem Vátkainé Boda Ildikó és Ujfalusi Pál
képviselő-testületi tagokat, amennyiben a képviselő-testületnek nincs ellenvetése. Kérdezem a
képviselő-testület tagjait, hogy egyéb napirendi pontra van-e javaslat? Amennyiben nincs, térjünk rá
az első napirendi pontra.
I. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Első napirendi pont a közmeghallgatás. „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 54. §-a értelmében a képviselő-testület évente legalább egyszer előre
meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek
képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. A mai közmeghallgatásnak
az is a célja, hogy az ülés harmadik napirendi pontjában tárgyalandó, „a hulladékgazdálkodásról”
szóló önkormányzati rendelet módosítása kapcsán az elfogadást megelőzően közmeghallgatást kell
tartani. „A hulladékról” szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 36. § (3) bekezdése alapján nem
elegendő rendeletet alkotni a kérdésben, a rendelet elfogadását megelőzően az önkormányzatnak
közmeghallgatást kell tartania a települési hulladék elkülönített gyűjtésének bevezetésével
kapcsolatban. Kérem a jelenlévők hozzászólásait. Amennyiben nincs, térjünk rá a második
napirendi pontra.
II. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Második napirendi pont polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről.
2014. szeptember 5-én délután a búcsúi rendezvények a Perkátai Régiséggyűjtő Egylet Perkátai
Aratóünnep és Gépkiállítás Múltja és Jelene kiállítás megnyitójával kezdődött, amelyen
polgármesterként köszöntöttem a résztvevőket, míg a megnyitó beszédet Fuchs Norbert, az egylet
tagja mondta. A kiállítás egész hétvégén nyitva volt. 6-án délelőtt indult a szüreti felvonulás, amely
után koncertekkel kezdődött a szüreti bál. Napközben a Régiséggyűjtők szervezésében rekordszámú
rendezvénnyel főzőverseny zajlott, amelyen baráti társaságok és civil szervezetek vettek részt.
Vasárnap a búcsúi szentmise a szakrális részt zárta, míg a Kastélykertben folytatódtak a vurstli
rendezvényei. A búcsúi rendezvényen 4 fős Saint-Maximin-i delegáció is ellátogatott hozzánk. A
Perkátai Régiséggyűjtő Egylet pénteki Aratóünnep és Gépkiállítás Múltja és Jelene kiállítás
megnyitón részt vett Brigitte Svitek Alpolgármester Asszony és férje, illetve Sophie Maheux
Képviselő Asszony és férje. A vendégeink részt vettek a szombati rendezvényeken, kezdve az
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Aratóétel főzőversennyel, majd a szüreti felvonuláson, illetve a bálon is. Vasárnap kora délután
indultak vissza Saint-Maximin-ba, amelyet Budapesten a Parlament látogatása előzött meg.
2014. szeptember 9-én a templom melletti II. világháborús honvéd katonasírok kapcsán Perkátán
forgatott a Duna Televízió Hol sírjaik domborulnak című műsora. A forgatáson részt vett Kőszegi
György, Szabó Lajos, Ujfalusi Pál és Rajcsányi László, a honvédsír felújításának szervezői, illetve
jómagam polgármesterként.
2014. szeptember 10-én Adonyban az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás ülést tartott, amelyen
elfogadásra került a 2014. évi I. félévi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló, illetve a szociális
intézményi pályázat fenntartásáról szóló konzorciumi megállapodás.
2014. szeptember 11-én Kulcson elnökségi informális ülést tartott a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő
Egyesület.
2014. szeptember 14-ről 15-re virradóan (kb. 1 óra és 7 óra között) ismeretlen tettes megrongálta a
Polgármesteri Hivatal ajtaját, amely a KEOP-5.5.0/B-12-2013-0048 „Perkáta Nagyközség
Önkormányzat intézményeinek épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosítással
kombinálva” című pályázat keretében nemrég lett beállítva az épületbe. A rongálás során egy kővel
bedobta az ajtó egyik szárnyának üvegablakát. A kár körül-belül 50.000 forint. Önkormányzatunk
nevében bejelentést tettem a Rendőrségnél, a helyszíni szemle még aznap délelőtt megtörtént.
2014. szeptember 20-án ünnepelte a Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola épülete fennállásának 40. évfordulóját. A délelőtt folyamán 10 órától a „Perkáta
Nagyközség Önkormányzat intézményeinek épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás
hasznosítással kombinálva” című pályázat keretében végrehajtott felújítás részleges átadása történt
meg. Az ünnepségen Szilasy László igazgató úr köszöntötte a meghívott vendégeket, az iskola
pedagógusait, tanulóit és az érdeklődőket, majd Dr. Simon László Kormánymegbízott Úr, a Fejér
Megyei Kormányhivatal vezetője megtisztelte jelenlétével az átadási ünnepséget és köszöntőt
mondott. A Kormánymegbízott Úr beszélt a kistelepülések fejlődési lehetőségéről, kiemelve
Perkátát, illetve jelen projektet, mely az óvoda, a polgármesteri hivatal és a rendelő korszerűsítése
miatt is nagyon fontos. A 62-es számú főút felújítását, a Perkátát elkerülő út átadását is kiemelte
beszédében, amely számunkra, perkátai lakosok számára nagyon fontos. Jómagam köszöntőmben a
napjainkban megvalósuló projekt mellett, a további fejlődés szempontjából meghatározó fejlesztési
terveket is vázoltam. A beszédek között a negyedik osztályosok reneszánsz tánccal, az iskolai
énekkar Mátyás királyról szóló dalokkal léptek fel a színpadon. A színpadi műsort a néptáncos
diákok rövid műsora zárta. Az átadással egy időben a 40 év emlékei kiállítás is megnyitotta kapuit
az érdeklődők előtt. A kiállítás egész nap látogatható volt. Az épület részleges átadási ünnepségét
követően, közös bemelegítés várta a diákokat, majd elkezdődött a sport nap külön az alsó és a felső
tagozatos diákok számára. 15 órától a Művészeti Fesztiválra várták az érdeklődőket a szervezők,
majd a napot a 40 év pedagógusainak találkozója zárta.
2014. szeptember 23-án a Szent Korona fotókiállítás megnyitója zajlott 16 órakor a kastélyban.
Pámer Ottó atya áldása, majd Somogyi Balázs polgármester úr köszöntője után két szakértő beszélt
röviden a kiállítás történetéről, a Szent Koronáról. Rumi Tamást, a BME milleniumi
képkiállításának kurátora a tárlat történetét, eddig bejárt útját mutatta be, majd Dr. Fehér András
mérnök, Szent Korona szakértő a kutatásokat emelte ki. Pavlicsek Zsolt, a Perkátai Irodalmi Kör
vezetője a kiállítás megnyitón a civil szervezet jövőbeni programjaira invitálta a jelenlévőket.
2014. szeptember 27-én rendhagyó élőzenés táncest és Szent Mihály napi hagyományőrző
rendezvény a Perkátai Irodalmi Kör és a Perkáta Nagyközség Önkormányzatának szervezésében
került megrendezésre a Faluházban 2014. szeptember 27-én. A Perkátai Irodalmi Kör elsődleges
célja volt, hogy egy hagyományos nótaestet szervezzen, magyar nótákkal, mondta el Kovács
Mihályné. Az este folyamán kívánságokat teljesítettek a zenészek, volt gyertyafény keringő, szívküldi, majd fél kilenckor csatlakozva az országos akcióhoz, meggyújtották a máglyát.
Idén október 1-jén ünnepelték Kínában a Népköztársaság kikiáltásának 65. évfordulóját, ami
Kínában az egyhetes őszi ünnepi időszak, az úgynevezett Aranyhét közepe. Ekkor a hivatalok, az
iskolák is zárva tartanak, mindenki hazalátogat a rokonaihoz. Budapesten, a Kínai Népköztársaság
Nagykövetsége ebből az alkalomból fogadást adott. Szeptember 30-án, kora délután a protokolláris
fogadáson a magyar közélet és a diplomáciai testületek kerültek meghívásra. A fogadáson beszédet
mondott a magyar-kínai kapcsolatokról Xiao Qian nagykövet Úr, illetve miniszterként egyik első
eseményén megjelenő Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter. A fogadáson jelen volt
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Medgyessy Péter volt miniszterelnök, számos nagykövet, a politikai pártok képviselői, a sinológia
magyar kiválóságai és mellettük Perkáta mint legrégebbi kínai kapcsolattal rendelkező magyar
település delegációja, jómagam mint polgármester, Radeczki György volt polgármester, a Magyarkínai Barátság MSZ Zrt. menedzsmentje és Pavlicsek Zsolt, kínai referens.
A fogadáson röviden beszéltem nagykövet Úrral, aki megköszönte a tavalyi perkátai meghívást,
további támogatásáról biztosított minket, illetve érdeklődött az általa felajánlott ösztöndíjjal
kapcsolatban, amelynek keretében Pavlicsek Patrik szeptember kezdte meg tanévét a Pekingi
Nyelvi Egyetemen.
2014. október 1-jén rendkívüli képviselő-testületi ülést tartott Perkáta Nagyközség Önkormányzata,
amelyen rendeletet fogadott el a szociális célú tűzifa támogatással kapcsolatban.
2014. október 2-án Székesfehérváron az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás KDOP-5.2.2/A-092009-0009 pályázata konzorciumi szerződése kapcsán a KDRFÜ székesfehérvári irodájában
folytattunk megbeszélést a pályázati ügyintézőnkkel Pintérné dr. Szekerczés Anna ügyvéd Asszony
társaságában. A megbeszélésen a konzorciumi szerződés módosítása volt a tárgy, amelyet Perkáta
Nagyközség Önkormányzata 2014. november 27-i ülésén tárgyal.
2014. október 3-án az Idősek Világnapján ünnepelte 35 éves fennállását a Perkátai Nyugdíjas Klub.
Az ünnepségen meghívásra került a Nyugdíjas Klub és a Perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre
Egyesület tagsága. Köszöntőt mondott az Életet az éveknek Fejér megyei elnöke, jómagam
polgármesterként, majd ünnepi beszédet mondott Viczkó Vilmosné. A Klubot köszöntötte Dr. Nagy
Andrásné a Perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre Egyesület elnöke. Az ünnepségen okleveleket kapott
Tischner Kálmánné, a Klub volt vezetője. A vacsora előtt a meghívottak Csüllög Edina műsorát
hallgathatták meg.
2014. október 9-én újabb rendkívüli ülést tartott Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselőtestülete a szociális célú tűzifa pályázattal kapcsolatban.
Ugyanezen a napon intézményi tanácsi ülés zajlott az általános iskolában, amelynek fő témája a
2014-2015-ös tanév munkaterve volt.
2014. október 12-én zajlott a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása, illetve a
nemzetiségi képviselők választása.
2014. október 15-én, október 20-án, október 27-én Kulcson és Mezőfalván több megbeszélésen is
tárgyalások folytak a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesülettel szembeni vizsgálat, illetve
következményei kapcsán az egyesület elnökségében és tagságot adó önkormányzatok
polgármesterivel. A megbeszélések javaslatát az egyesület november 3-i ülésén fogadta el.
2014. október 15-én Adonyban az adonyi szőlőhegyen egy rendezvény keretében gratulált dr.
Galambos Dénes, a Fejér megyei 4-es választókerület országgyűlési képviselője és dr. Dorkota
Lajos, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnöke a választókerület megválasztott
polgármestereinek.
2014. október 17-én Dunaújvárosban a téli időjárásra felkészüléssel kapcsolatban Helyi Védelmi
bizottsági ülés zajlott.
A 2014. október 12-i önkormányzati választás eredménye Perkátán október 16-án vált jogerőssé. A
csütörtöki határidőig nem érkezett kifogás a Helyi Választási Bizottsághoz sem a képviselők, sem a
polgármester, sem a nemzetiségi választással kapcsolatban. Ehhez igazodva október 17-e délutánra
lett kijelölve a mandátumátadás, illetve a képviselő-testület alakuló ülésének megtartása.
Az elnyert polgármesteri (Somogyi Balázs), a 6 képviselői (Bogó Anikó, Kovács Ferenc, Szabó
Tamás, Szilasy László, Ujfalusi Pál és Vátkainé Boda Ildikó) és a 3 roma nemzetiségi képviselői
(Dankó Lajos, Fórizs Antal és Patai Sándor) mandátumot Siba Árpádné, a Helyi Választási
Bizottság elnöke adta át, majd eskette le a polgármestert és a helyi képviselőket. A képviselőtestület alakuló ülését az Mötv. változásai folytán nem a korelnök, hanem a megválasztott
polgármester vezette. Elsőnek a polgármester illetményét állapította meg a képviselő-testület, amely
jogszabályhoz igazodva csökkentésre került mind a bért, mind a költségtérítést illetően. Az
illetmény bruttó 448.726 Ft lett, ami a helyettes államtitkári illetmény 60%-a, a maximális
költségtérítés pedig az illetmény 15%-a, azaz 67.309 Ft. Ez eddig az akkori képviselő-testület 2003as döntése után bruttó 495.000 Ft illetmény és 99.000 Ft költségtérítés volt, így a polgármesteri
illetmény Perkátán közel 10%-kal csökkent, míg a költségtérítés közel kétharmadára esett. A
következő napirend a szavazatszámláló bizottság megválasztása volt, amely az alpolgármester
megválasztásához volt szükséges. Az alpolgármester személyére a polgármester tehet javaslatot és a
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testület titkosan választja. Bogó Anikó személyére tettem javaslatot, akit a testület egyhangúlag
szavazott meg alpolgármesternek. Bogó Anikó megválasztott alpolgármesterként Dr. Tóth Ferenc
2006 óta alkalmazott példáját követte azzal, hogy nem vesz fel tiszteletdíjat az alpolgármesteri
feladatok ellátásáért.
A testület ezután megalakította a bizottságait, a Pénzügyi Bizottságot, amelynek elnöke Kovács
Ferenc, tagjai pedig Szabó Tamás és Ujfalusi Pál. Az ülésen megválasztásra került a Szociális és
Egészségügyi Bizottság Szilasy László elnökké, illetve Kovács Ferenc és Vátkainé Boda Ildikó
taggá választásával.
A 2014. október 12-i választáson a megyei önkormányzat összetételéről is szavaztunk Perkátán,
amely eredménye mandátumok tekintetében a 20 képviselő hely kapcsán a Fidesz-KDNP 13 fős, a
Jobbik 4 fős, az MSZP 2 fős és a DK 1 fős eredményt hozott.
Dr. Mikó Péter a Területi Választási Bizottság elnöke 2014. október 18-án, szombaton a
Megyeházán adta át a megválasztott képviselőknek a mandátumokat. A közgyűlés alakuló ülése
2014. október 21-én kedden zajlott, amelyet Horváth András korelnök vezetett. Az ülésen számos
országgyűlési képviselő vett részt, Spányi Antal megyéspüspök, Simon László kormánymegbízott
és számos magas rangú vendég mellett. A közgyűlésen megválasztásra került az elnök dr. Molnár
Krisztián (Fidesz-KDNP) egy fő társadalmi megbízatású alelnök Wilmek Tibor (Fidesz-KDNP)
személyében.
2014. október 23-án 9 órától a Faluházban az általános iskolás diákok műsorával emlékeztünk meg
az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 58. évfordulójára, illetve az 1989-es
köztársaság kikiáltásának 25. évfordulójára. Az iskolások műsora előtt ünnepi beszédet mondtam.
2014. október 27-én tartotta az alakuló ülését a Perkátai Roma Nemzetiség Önkormányzat. Siba
Árpádné, a Helyi Választási Bizottság elnöke adta át a mandátumokat, majd eskette le a
megválasztott képviselőket. Patai Sándor korelnök nyitotta meg az ülést, majd a testület Dankó
Lajost választotta meg elnöknek, Patai Sándort alelnöknek, míg Fórizs Antalt Pénzügyi bizottsági
elnöknek. A bizottság tagja lett még Patai Sándor, külsősként pedig Fórizs Antalné. A testület
megalkotta a Szervezeti és Működési Szabályzatát.
2014. augusztus 29-én a Magyar Nemzeti Bank az Alba Takarékszövetkezet tevékenységi
engedélyét feltételes hatállyal visszavonta. Ennek kapcsán folyamatosan felkeresték a Polgármesteri
Hivatalt és intézményeinket az érintettek, akiknek rendelkezésére álltak a kollégák. A leggyakoribb
kérdéscsoportok a családi pótlék utalással, a nyugdíjutalással és a kártalanítással kapcsolatosak
voltak. Az ügyfelek kártalanítása az Országos Betétbiztosítási Alap által történt, amelynek nagy
részét a Posta intézte. Önkormányzatunkkal a Posta igazgatóság felvette a kapcsolatot és a
biztosításban kért segítséget. Az önkormányzati Perkáta Őr és a Polgárőrség tagjai folyamatosan a
Postánál tartózkodtak a kifizetéskor. A 100.000 forint alatti kifizetéseket házhoz vitték a Posta
munkatársai, míg a 100.000 és 2.500.000 forint közötti betéteket a perkátai postán lehetett felvenni.
A helyi kifizetések október végére lezárultak. Az Alba Takarékszövetkezet perkátai fiókja
hamarosan bezár. Számos pénzintézetnek biztosítottunk lehetőséget, hogy helyi ügyintézéssel
jussanak el a polgárokhoz a kieső szolgáltatások pótlása miatt.
2014. október 31-én Székesfehérváron a Fejér megyei Területfejlesztési Operatív Programot
előkészítő pályázat záró konferenciája zajlott.
Halottak Napja előtt hagyományos koszorúzást tartottunk a Szabadság téri Országzászlónál, és a
temetőben a II. világháborús emlékműnél, illetve a díszpolgárok sírjánál. A koszorúzáson részt
vettek az önkormányzati képviselők, a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselői,
illetve civil szervezetek képviselői. A világháború halottai mellett emlékező beszédemben kitértem
az Orosz Föderáció Nagykövetsége által felújított szovjet katonai temetőben nyugvó katonákra. Az
emlékművek után koszorút helyeztünk el dr. Szabó Lajos, Györkös János, Dr. Baráth Károly és Dr.
Kádár Magdolna díszpolgárok sírjára, illetve a kápolnai plébánosi kriptához, illetve felavattuk
Havrilla János önkormányzat által állított síremlékét.
2014. november 3-án Pusztaszabolcson tisztújító közgyűlését tartotta a Mezőföldi Híd
Térségfejlesztő Egyesület, amelyben további elnöki megbízást kapott Márok Csaba, Mezőfalva
polgármestere, illetve alelnök maradt Csizmadia György. Az elnökségben az önkormányzati szféra
képviseletében mandátumot nyertem, illetve a vállalkozói szféra részéről Kovács Ferenc
önkormányzati képviselőnk.
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2014. november 7-én Szabadegyházán dr. Lakos László jegyző Úrral udvariassági látogatást tettünk
Szabadegyháza új polgármesterénél, Egriné Ambrus Andreánál. A polgármester Asszony csak
pozíciójában új, hiszen eddig jegyzőként szolgálta Szabadegyházát. Czigány Lázár Zoltán előző
ciklusbeli alpolgármesterrel, újonnan megválasztott képviselővel fogadott minket.
A látogatáson felvetettük a Hungrana Kft-vel iparűzési adójáról szóló megosztási javaslatunkat,
amely 90-10% arányban (Szabadegyháza javára) osztaná meg a vállalat által fizetett iparűzési adót,
amely arány a vállalkozás hamarosan kialakuló területi arányát közelítené meg. Polgármester
Asszony kérte, hogy a november 10-i képviselő-testületi ülésükre küldjük el megkeresésünket,
amelyet meg is tettünk.
2014. november 8-án szombaton Papp Péter természetfotós faültetést szervezett Perkáta határába, a
„Csiróba”. A nap folyamán 110 darab, két méter magas szürke nyár- és nyírfát ültettek el az
akcióban részt vevők, melyeket Péter vásárolt a nyári képkiállításán befolyó összegből. A szervezők
remélik, hogy az elkövetkezendő években szép kis liget fog cseperedni a csemetékből.
A téli időjárásra való felkészülés kapcsán több előadásból álló képzést tartott a Katasztrófavédelem
megyei igazgatósága a Megyeházán Fejér megye polgármestereinek.
2014. november 10-én önkormányzatunk eredménnyel pályázott a Belügyminisztériumhoz a
szociális célú tűzifa támogatással kapcsolatban, hiszen 3.378.200 Ft támogatást kapott. Ez kötött
áron, a támogatási szerződés által meghatározott vállalkozástól (Fejér megyében csak a Vadex Zrt.
lehet) történő megrendeléssel, 190 erdei m³ fát jelent. A Belügyminisztérium támogatása
köbméterenként 14.000 forint + ÁFA/m³ kötelezően, míg az önkormányzat önrésze 1.000 forint +
ÁFA/m³, illetve önkormányzatunkat terheli a szállítás költsége, illetve a támogatásban
részesülőkhöz való házhoz szállítás költsége is. November 10-től volt lehetősége a perkátai
polgároknak a kérelmek benyújtására, és november 27-ig több, mint 160 kérelem érkezett be. A
kormányzat szándéka a támogatással, hogy a rászorulók számára a január-februári időszakra
nyújtson segítséget a téli időszakban tüzelőanyag támogatással, ezért a kérelmek elbírálása után
december második felében kezdődik meg a támogatás házhozszállítása.
2014. november 15-én két bál is zajlott Perkátán. A Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület hagyományos
Márton-napi bálját tartotta a Faluházban, a rendezvényt üdvözölte Deák Ferenc, Kisbács
alpolgármestere. Az iskola tornatermében az Iskolai Szülői Szervezet jótékonysági bált szervezett.
2014. november 20-án Perkátán is felkészülést tartottunk a téli időjárásra, amelyen részt vettek az
intézmények (Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Perkátai
Általános Művelődési Központ, Perkátai Szociális Központ) vezetői, a Perkátai Polgárőr Közhasznú
Egyesület képviselője és a Faluüzemeltetés munkatársa, illetve a Polgármesteri Hivatal
közbiztonsági referensei. A veszélyhelyzetekre való felkészülés jegyében november 20-a és 2015.
március 15-e közötti időszakra az intézményvezetők elkészítették az ügyeleti listájukat, átnézésre
kerültek a melegedőhelyek, illetve a téli hó- és jégeltakarítás fő elvei is meghatározásra kerültek.
2014. november 24-én Székesfehérváron tanácsi ülést tartott a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, illetve közgyűlést a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Zrt. A Társulás megválasztotta elnökét Égi Tamás, Székesfehérvár Megyei
Jogú Város alpolgármestere személyében, alelnökeit, Operatív Tanácsát és Felügyelő Bizottságát.
Elfogadta a Társulás 2014. évi I. féléves költségvetéséről szóló beszámolót. Pályázat benyújtásával
kapcsolatban is döntést hozott, illetve kilépési és belépési igényekről is hozott döntést. A Zrt.
igazgatósága és Felügyelő Bizottsága került megválasztásra.
A Nemzeti Kulturális Alapnál önkormányzatunk sikerrel pályázott a tavalyi évben. A kastély
kapcsán két állagmegóvási pályázatot nyertünk, az egyik pályázattal 50 %-os intenzitású 13 millió
Ft-ot, a másikkal 90 %-os intenzitású 7 millió Ft-ot. A támogatási szerződés aláírása történt meg
november 25-én.
2014. november 27-én kettő TÁMOP 6.1.2-es egészségmegőrző pályázat ellenőrzése megtörtént.
Mind az önkormányzat, mind a Perkátai SE, mind az iskola (pontosabban az akkor még az iskolát
magába foglaló Perkáta-Nagykarácsony-Aba ÁMK perkátai iskolai intézményegysége, jogutódként
pedig a Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény) pályázata
megvalósult, és ezért történik a pályázatok ellenőrzése.
Befejezéséhez közelít a július 14-én kezdődött Perkáta Nagyközség Önkormányzata legnagyobb
összegű megnyert projektjének, a KEOP-5.5.0/B-12-2013-0048 „Perkáta Nagyközség
Önkormányzat intézményeinek épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosítással
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kombinálva” című pályázat kivitelezése. Perkáta Nagyközség Önkormányzata a pályázat keretében
171.446.186 Ft támogatást kapott 85 %-os támogatási intenzitással a 201.701.395 Ft-os projektben,
majd a közel 30 millió forint lesz az önrészre is sikeresen pályázott.
A régi óvodánál megtörtént már a födémszigetelés, illetve a külső szigetelés színezéssel, felkerült
már az épületre a naperőmű, ami hamarosan üzemelni fog. Az iskola esetében a külső szigetelés, a
pincefödém-, illetve a tetőszigetelés kivitelezése megvalósult, ahogy a részleges nyílászárócsere is,
illetve ahogy az óvodánál, úgy az iskolára is felkerültek a naperőművek. Az orvosi rendelőnél a
szigetelések és a színezés megvalósult, emellett a pályázatban szereplő három ablak cseréje is
megtörtént. A polgármesteri hivatalnál a szigetelés elkezdődött, a gépészeti munkák nagy része már
megvalósult, illetve a napkollektor felkerült. A projekt kivitelezése januári határidős, de bízunk
abban, hogy már ebben az évben lezárul. A 50%-os készültség már megvalósult, és a szállítói
finanszírozott (önkormányzatunk nem kapja meg ténylegesen a támogatást, ezért a számlákat
teljesítés igazolásra ugyan hozzánk nyújtják be, de a kifizetést nem mi teljesítjük) számlák ezen
arányos benyújtása már megtörtént.
A következő időszak eseményei. A Perkátai Régiséggyűjtő Egylet koordinálásával advent négy
vasárnapján civil szervezetek, az egyházközség, a Perkátai ÁMK és a Faluüzemeltetés
támogatásával újra megrendezésre kerül az Adventi rendezvénysorozat, amely december 21-én a
Perkátai Karácsony 2014 rendezvénnyel zárul. A programok mindig vasárnap 15 órakor kezdődnek
és perkátai gyermekek és felnőttek lépnek fel.
2014. december 3-án testvértelepülési látogatás keretében ajándékot hoz a perkátai óvodásoknak és
iskolásoknak a Saint-Maximin-i Mikulás, majd délután az óvodában egy bábműsorral is
kedveskedik a gyermekeknek. 16 órától Schmitsek Józsefné keramikus művész kiállítását
tekinthetik meg az érdeklődők a Kastélyban. A kiállításmegnyitó után január 5-ig lesz látogatható a
kiállítás.
2014. december 5-én a perkátai Mikulás is megajándékozza a gyermekeket. December 4-8. között a
perkátai Mikulás ellátogat Saint-Maximin-ba, ahol az iskolába és az óvodába látogat el, illetve a
delegáció részt vesz testvértelepülésünk karácsonyi vásárán. Molnár V. József Szent Koronáról
szóló előadását hallgathatják meg az érdeklődők 17 órától a Kastélyban.
2014. december 6-án a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében jótékonysági
Retró Diszkó kerül megrendezésre a Faluházban.
2015. január 9-én Magyarország egyik legeredményesebb hegymászója, Mécs László
élménybeszámolóját hallgathatják meg az érdeklődők 17 órától a Kastélyban. Kérem a képviselőtestület tagjainak a hozzászólásait a beszámolóhoz. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a
polgármesteri beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
103/2014. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a polgármesteri
beszámolót az aktuális eseményekről. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. november 27.
Somogyi Balázs polgármester
Tájékoztatom a hallgatóságot, hogy az ülés előtt tartott Pénzügyi Bizottsági ülésen a bizottság
tárgyalta a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, tízedik, tizenkettedik, tizennegyedik,
tizennyolcadik, tizenkilencedik és a húszadik napirendi pontokat, amelyeket elfogadásra javasolt a
képviselő-testületnek.
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III. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Harmadik napirendi pont „a hulladékgazdálkodásról” szóló 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati
rendelet módosítása. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs,
javaslom elfogadásra a rendelet módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi rendeletet alkotja:
10/2014. (XI. 28.) képviselő-testületi rendelet
Perkáta
Nagyközség
Önkormányzata
Képviselő-testülete
elfogadta
„a
hulladékgazdálkodásról” szóló 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosítását. A
rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
IV. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Negyedik napirendi pont „a helyi adókról” szóló 20/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet
módosítása. A módosítás számos perkátai számára könnyítést jelent, mert a kisvállalkozások
számára 2,5 millió Ft adóalap összegig dönthet az önkormányzat arról, hogy adómentességet ad. Az
elmúlt két évet vizsgálva a mentesség elég csekély összeget tenne ki, viszont az adózók számát
tekintve elég jelentős táborról van szól. Ha már 2012-ben bevezetésre került volna a változás, akkor
az adóalanyok 42 %-át, az adóbevétel 5 %-át érintette volna a mentesség. Kérem a képviselőtestület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a rendelet módosítását.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi rendeletet alkotja:
11/2014. (XI. 28.) képviselő-testületi rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a helyi adókról” szóló
20/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítását. A rendelet a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
V. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Ötödik napirendi pont „a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról” szóló 21/2011. (X. 11.)
önkormányzati rendelet módosítása. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a rendelet módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi rendeletet alkotja:
12/2014. (XI. 28.) képviselő-testületi rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a talajterhelési díjjal
kapcsolatos helyi szabályokról” szóló 21/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet
módosítását. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Somogyi Balázs polgármester
A rendelet 1. számú függelékében lévő bevallás módosítása is szükséges. Kérem a képviselőtestület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a határozati javaslatot.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
104/2014. (XI. 28.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete „a talajterhelési díjjal kapcsolatos
helyi szabályokról” szóló 21/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet 1. számú függelékét az
alábbiak szerint módosítja.

Bevallás
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díjhoz ….. évről
(Benyújtandó a szennyvízelhelyezés helye szerinti települési önkormányzati
adóhatósághoz ….. március 31. napjáig)

I. A díjfizető (kibocsátó):

Neve (szül. neve; cégneve):
………………………………………………………………
Születési helye: ………………………..ideje:……..év………………hó…….nap
Anyja születési családi és utóneve:
…………………………………………………………….
Adószáma: ..................................... Adóazonosító
jele:………………………………………
Statisztikai
számjele:..…………………………………………………………………………..
Lakóhelye:
………………………………………………………………………………………
Levelezési címe:
……..………………………………………………………………………………..
II. A díjfizetéssel érintett ingatlan:

Címe:
…………………………………………………………………………………………..
Helyrajzi száma:
………………………………………………………………………………………….
III. Az ingatlan tulajdonosának (Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel.):

Neve
(szül.neve;cégneve):…………………………………………………………………….
Születési helye: ……………………ideje:………..év……………….hó……..nap
Anyja születési családi és utóneve:
……………………………..…………………………………………………………
Levelezési címe:
….…….……………………………………………………………………………….
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IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok
1. A tárgyévben felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség:
(Ha vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzat rendelete szerinti átalányvízmennyiséget kell beírni!)
…….……m3
3
2. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség:
…………m
3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz mennyisége

……m3
4. Az önkormányzati rendelet szerinti mentes vízmennyiség
…………m3
5. A talajterhelési díj alapja (1. sor csökkentve a 2., 3., 4. sorok összegével)
…...……m3
6. A talajterhelési díj egységmértéke
1200 Ft/m3
7. Területérzékenységi szorzó (Az önkormányzati adóhatóságnak kell előzetesen beírni!) 1,5
8. A számított talajterhelési díj (5. sor * 6. sor * 7. sor)
…………. Ft
9. Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény
…………. Ft
10. Fizetendő talajterhelési díj
…………. Ft
V. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.

………………
helység

……..év………hó…….nap
P.H.
……………………………
az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. november 27.

VI. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Hatodik napirendi pont „a közterület használat rendjéről” szóló 11/2008. (XII. 1.) önkormányzati
rendelet módosítása. A mozgóbolti árusítás, mozgóárusítás közterület használati díját szeretnénk
pontosan meghatározni. A mozgóbolti árusítás, mozgóárusítás díja egy napra 2000 Ft, egy hónapra
10 000 Ft, fél évre 30 000 Ft, egy évre 50 000 Ft lenne a viták elkerülése végett. Kérem a képviselőtestület tagjainak a hozzászólásait.
Ujfalusi Pál képviselő
Ez emelést jelent?
Somogyi Balázs polgármester
Úgy gondolom, hogy elsősorban a feladatunk a helyi vállalkozások védelme. A módosítás nem
biztos, hogy emelést eredményez. Aki eddig egy napra fizetett közterület használati díjat m 2-től
függően, az 2000 Ft-nál többet is fizetett. Az elmúlt időszakban számos olyan problémánk volt,
amikor vitatkozni kellett, hogy a mozgóbolt mennyi helyet foglal el, mivel eddig m2-ben voltak
megállapítva a díjak. A viták elkerülése miatt szeretnénk a díjaikat konkrét összegben
megállapítani. Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a rendelet módosítását.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi rendeletet alkotja:
13/2014. (XI. 28.) képviselő-testületi rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a közterület használat
rendjéről” szóló 11/2008. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítását. A rendelet a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
VII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Hetedik napirendi pont „az önkormányzat tulajdonáról és vagyonával való gazdálkodás egyes
szabályairól” szóló 6/2007. (IV. 4.) önkormányzati rendelet módosítása. Kérem a képviselő-testület
tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a rendelet módosítását. Aki
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi rendeletet alkotja:
14/2014. (XI. 28.) képviselő-testületi rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „az önkormányzat
tulajdonáról és vagyonával való gazdálkodás egyes szabályairól” szóló 6/2007. (IV. 4.)
önkormányzati rendelet módosítását. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
VIII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Nyolcadik napirendi pont konzorciumi megállapodás módosítása az Adonyi Többcélú Kistérségi
Társulás szociális intézmények komplex fejlesztéséhez kapcsolódó támogatási szerződés
módosításához. A képviselő-testület az előző ciklusban már elfogadott egy megállapodást, amellyel
kapcsolatban a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség azt kérte, hogy ne Perkáta
Nagyközség Önkormányzata és Adony város által fenntartott négy települést magába foglaló
szociális intézmény között kerüljön megkötésre a megállapodás, hanem a két önkormányzat között.
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a
konzorciumi megállapodást. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
105/2014. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Adony Város
Önkormányzata és Perkáta Nagyközség Önkormányzata között kötendő konzorciumi
megállapodást abból a célból, hogy az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsa által az „Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális intézményeinek komplex
fejlesztése Adonyban és Perkátán” megnevezésű pályázat keretében megvalósított, a KDOP5.2.2./A-09-2009-0000 azonosító számú támogatási szerződésben meghatározott pályázati
cél megvalósítását a projekt lezárását követően a kötelező fenntartási időtartam alatt
biztosítsák, a pályázatban és a Támogatási Szerződésben leírtaknak megfelelően a jövőben is
együttműködjenek és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi
eszközeikkel megvalósítsák. A megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. november 27.
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IX. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Kilencedik napirendi pont együttműködési megállapodás elfogadása Perkáta Nagyközség
Önkormányzata és a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat között. „A nemzetiségek jogairól”
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a alapján az önkormányzat és a Perkátai Roma Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködésének szabályait megállapodásban kell rögzíteni.
Egyeztettünk a nemzetiségi önkormányzattal, hogy milyen eszközöket tud biztosítani az
önkormányzat a működésükhöz. Jelenleg a Polgármesteri Hivatalban van lehetőségük arra, hogy
ügyeiket intézzék. Nem csak eszközöket, hanem humán erőforrást is biztosít az önkormányzat a
Polgármesteri Hivatalon keresztül. Ebben a napirendi pontban kérném a képviselő-testület
támogatását abban is, hogy a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését
biztosítandó pénzügyi keretet a képviselő-testület állapítson meg 400 000 Ft összegben az idei évre
vonatkozóan. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Dr. Lakos László jegyző
Jelezném, hogy a megállapodás második lapjának első oldalán gépelési hiba van, a számozás
pontosan g, h, i. A megállapodás ötödik pontjának első sorában a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi
osztálya szöveg helyesen a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője.
Szilasy László képviselő
A megállapodás III. pont második alpontjában a kötelezettségvállalás rendjénél az érétke szó helyett
értéke szó szerepeljen. Az I. pont d) alpontja utolsó sorában az szerepel, hogy az önkormányzat a
Polgármesteri Hivatal egyéb helyiségeit is ingyenesen biztosítja a roma nemzetiségi önkormányzat
részére.
Dr. Lakos László jegyző
Szerencsésebb lenne a Polgármesteri Hivatal helyett az Önkormányzat kifejezést használni.
Szilasy László képviselő
Úgy gondolom, hogy nem a jegyzői irodát, a gazdasági irodát adná ingyenes használatba az
önkormányzat.
Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm az észrevételt.
Szilasy László képviselő
Az I. pontban a szervezési ügyintézőnél felsorolt feladatok konkrétan jelenleg a Polgármesteri
Hivatalban dolgozó ügyintézőre vonatkoznak?
Dr. Lakos László jegyző
Igen, általánosságban igyekeztünk megfogalmazni a feladatokat. A szervezési ügyintéző és az iktató
ügykezelő egy és ugyanazon személy.
Szilasy László képviselő
Ezekre a tevékenységekre az önkormányzaton keresztül a roma nemzetiségi önkormányzat nem
alkalmaz egy személyt?
Somogyi Balázs polgármester
Nem.
Dr. Lakos László jegyző
Azért fogalmaztuk meg általánosságban, mert jelenleg egy ember munkakörében vannak a
szervezési, iktatási feladatok, de ez nem biztos, hogy mindig így marad.
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Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra az együttműködési megállapodást az
említett hibák kijavításával. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
106/2014. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte és elfogadta a Perkáta
Nagyközség Önkormányzata és a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötendő
együttműködési megállapodást az alábbiak szerint.
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről Perkáta Nagyközség Önkormányzata (képviseli Somogyi
Balázs polgármester, székhely: 2431 Perkáta, Szabadság tér 1., bankszámlaszám: 1173603715727189, adószám: 15727189-2-07, KSH statisztikai számjel: 15727189-8411-321-01,
törzskönyvi azonosító szám: 727189) továbbiakban Önkormányzat,
másrészről a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (képviseli
Dankó Lajos elnök, székhely: 2431 Perkáta, Dózsa György utca 15.) között, az alulírott
helyen és időben, a következő feltételekkel.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njt.) 80. §-a
alapján az Önkormányzat és a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete együttműködésük szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik.
A megállapodás jogi háttérszabályozása:
 a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény,
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény,
 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet,
 a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
 a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény.
A megállapodás részletesen tartalmazza az Önkormányzat és a Perkátai Roma Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködését meghatározó szabályokat, azaz:
 a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete működésének
biztosítása, működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátása (Njt. 80. § (12) bekezdés)
 az Önkormányzat és a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete költségvetésének előkészítésével és megalkotásával, ezzel összefüggő
adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos határidőket és
együttműködési kötelezettségeket, felelősök és határidők kijelölésével, (Njt. 80.
§ (3) bekezdés a) pont)
 a
Perkátai
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
kötelezettségvállalásaival kapcsolatos, Önkormányzatot terhelő ellenjegyzési,
érvényesítési utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatokat, felelősök
konkrét kijelölését, (Njt. 80. § (3) bekezdés b) pont)
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 a kötelezettségvállalás szabályait, különösen az összeférhetetlenségi,
nyilvántartási kötelezettségekre, (Njt. 80. § (3) bekezdés c) pont)
 a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete működési
feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és dokumentációs részletszabályait,
személyek kijelölésének rendjét (Njt. 80. § (3) bekezdés d) pont)
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési
megállapodást …/2014. (… …) képviselő-testületi határozatával jóváhagyta.
A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat az együttműködési megállapodást …/2014.
(… ...) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozatával jóváhagyta.
I.

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésének személyi
és tárgyi feltételeinek biztosítása

A Képviselő-testület a rendelkezésére álló anyagi eszközök arányában biztosítja – az
Önkormányzat költségvetési rendeletének keretein belül – a Perkátai Roma Nemzetiségi
Önkormányzat részére a működéshez szükséges feltételeket, az alábbiak szerint:
a) Helyiséghasználat biztosítása
b) A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat részére a Perkáta, Szabadság tér 1.
alatti, az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanban biztosít ingyenes helyiséghasználati lehetőséget. Az Önkormányzat a Perkátai Roma Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete részére kizárólagos használatra kialakított
irodahelyiség, valamint az épületben kialakított mellékhelyiségek (női és férfi WCmosdó) és közlekedő folyosók használatát határozatlan időre, időkorlátozás nélkül
biztosítja.
c) Az Önkormányzat az a) pontban meghatározott helyiségek használatával
kapcsolatban fizeti a villany, a víz-csatorna, a fűtés, a szemétszállítás és a
kéményseprés díja közüzemi díjakat, valamint a nyilvános (vezetékes) telefon
fenntartási költségeit.
d) Az Önkormányzat a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
külön kérelmére – előzetes egyeztetést követően – a Perkátai Roma Nemzetiségi
Önkormányzat működésével kapcsolatos, eseti jellegű események, rendezvények
(így különösen közmeghallgatás, fórum, kötelező önkormányzati feladatok ellátását
szolgáló rendezvények) lebonyolítására a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat
kérelmében meghatározott időtartamra az Önkormányzat egyéb helyiségeit is
ingyenesen biztosítja.
e) A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete működéséhez
szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása.
f) Az Önkormányzat az I. a) pontban meghatározott helyiségek működéséhez
szükséges – a beépített tárgyakon, mint pl. fűtőtestek, világító testek, szaniterek,
villany- és vízvezetékek és szerelvények felül – következő eszközöket, berendezési
tárgyakat bocsátja a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezésére:
a.
1 db számítógép
b.
1 db monitor
c.
1 db nyomtató
d.
1 db vezeték nélküli (wireless) router
e.
1 db szekrény
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f.
i.
j.

1 db íróasztal
1 db szék
1 db telefonkészülék

g)

Az Önkormányzat a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére – kérésére
igénye szerint – további számítógép használati lehetőséget a Polgármesteri Hivatal
épületén belül, a Polgármesteri Hivatal nyitvatartási idejében biztosít.

h)

Az Önkormányzat a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez
szükséges irodaszereket (így különösen: írószerek, fénymásolópapír, boríték,
bélyegzőpárna, párnafesték stb.) naptári hónaponként, a Perkátai Roma Nemzetiségi
Önkormányzat írásbeli igénye szerint ingyenesen biztosítja.

i)

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges
adminisztratív feladatokat a Polgármesteri Hivatal szervezési ügyintézője, iktató
ügykezelője, postázó munkatársa, a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat
gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási feladatokat a Polgármesteri Hivatal
gazdasági vezetője látja el.

Ennek keretében
a) a szervezési ügyintéző:
 részt vesz a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestületi üléseinek előkészítésében, így különösen a meghívók,
előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítésében
 legépeli és szükség szerint postázásra előkészíti a meghívókat,
előterjesztéseket, hivatalos levelezést,
 részt vesz a testületi döntések és a tisztségviselői döntések
előkészítésében, ellátja a döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási,
sokszorosítási és postázásra való előkészítési feladatokat,
 ellátja a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésével
kapcsolatos nyilvántartási és iratkezelési feladatokat,
 gondoskodik a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat üléseire szóló
meghívók szabályszerű kifüggesztéséről,
 gondoskodik a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat üléseire
készített előterjesztések, valamint a testületi döntések és az ülésekről
készített jegyzőkönyvek Önkormányzat honlapján való közzétételéről,
 gondoskodik a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésével
kapcsolatos dokumentumok (így különösen: tájékoztató plakátok,
meghívók eseti rendezvényekre stb.) sokszorosításáról
b) a munkaköri leírásában e feladattal megbízott iktató ügykezelő:
 gondoskodik a szervezési ügyintéző által részére eljuttatott, a Perkátai
Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatos iratok
beiktatásáról, az így keletkező ügyiratok szakszerű és szabályszerű
iratkezeléséről (előzményezés, szerelés, irattározás, selejtezés).
c) a pénzügyi ügyintéző
 gondoskodik a telefonhasználat után, a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzatot
terhelő adó megállapításáról, bevallásáról
 naprakészen vezeti az előirányzat nyilvántartást.
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 gondoskodik a szükséges előirányzat módosítások ellenőrzéséről, illetve az
Önkormányzat költségvetési rendeletébe történő beépítéséről
 gondoskodik a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzatot átutalási
tételeinek rögzítéséről a banki terminálba.
 gondoskodik a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzatot pénztárának
működéséről, nyilvántartás vezet, ki- és befizetéseket teljesít az érvényesített
és utalványozott pénztári alapokmányoknak megfelelően
 ellátja a bankkivonatok, házipénztár teljesített pénzforgalom, vegyes
bizonylatok, előirányzat-módosítások kontírozását, és könyvelését .
Határidőre gondoskodik a Magyar Államkincstár felé történő
adatszolgáltatásról (KGR programmal).
 gondoskodik a tárgyi eszközök leltárának elkészítéséről, az évközben történő
állományváltozások rögzítéséről, egyedi nyilvántartó lapon történő
könyveléséről, főkönyv felé történő feladásáról.
 gondoskodik a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzatot által hozott
határozat alapján a személyi jellegű kifizetésekről.
d)

Az I. f) pontban foglalt berendezési tárgyak, felszerelési tárgyak és eszközök
fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos költségeket, továbbá az I. b)-d) pontban
foglalt feladatok ellátásának költségeit az Önkormányzat viseli.

II.

A költségvetési határozat elkészítésének és elfogadásának
rendje

1) A költségvetési koncepció elkészítése
A jegyző által megbízott köztisztviselő minden év október 15-éig, választások évében
november 1-jéig a költségvetési koncepció összeállítása kapcsán áttekinti a nemzetiségi
önkormányzat elnökével a nemzetiségi önkormányzat következő költségvetési évre
vonatkozó feladatait, kiadásait és bevételi forrásait.
A jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót az elnök
legkésőbb november 30-ig, választások évében december 15-ig benyújtja a Perkátai Roma
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének. A koncepciót a Perkátai Roma
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalja, és határozatot hoz a
költségvetés-készítés további munkálatairól, ütemezéséről.
2) A Perkátai
elkészítése

Roma

Nemzetiségi

Önkormányzat

költségvetési

határozatának

A költségvetési törvény kihirdetését követően, a költségvetésre vonatkozó részletes
információk ismeretében az jegyző megbízottja folytatja az egyeztetést a Perkátai Roma
Nemzetiségi Önkormányzat elnökével, ezen egyeztetés keretében a Perkátai Roma
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke rendelkezésre bocsátja a Perkátai Roma Nemzetiségi
Önkormányzat következő évével kapcsolatos pénzügyi adatokat, egyéb információkat. Az
egyeztetést a költségvetési törvény kihirdetését követő 10 napon belül kell megkezdeni.
A jegyző a gazdasági vezető közreműködésével készíti elő a Perkátai Roma Nemzetiségi
Önkormányzat költségvetési határozatának tervezetét. A Perkátai Roma Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalja, és önálló határozatában elfogadja a
Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését.
Az Önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza a Perkátai Roma Nemzetiségi
Önkormányzatnak nyújtott önkormányzati költségvetési támogatás összegét.
16

3) A költségvetési előirányzatok módosításának rendje
Ha a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az eredeti
előirányzatán felül többletbevételt ér el, vagy bevételkiesése van, illetve kiadási
előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, módosítja a költségvetésről szóló
határozatát. A módosítást a gazdasági vezető az elnök kérésére készíti elő.
A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatai a Perkátai Roma
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata alapján módosíthatók.
4) Információszolgáltatás a költségvetésről
A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és
erről információt a pénzügyi osztálynak úgy szolgáltat, hogy az a költségvetésével
kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni.
5) A beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje
A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak a naptári év első feléről június 30-i
fordulónappal féléves költségvetési beszámolót, a naptári évről december 31-i
fordulónappal éves költségvetési beszámolót kell készítenie a központilag előírt
formanyomtatványon és tartalommal. Az elnök a Perkátai Roma Nemzetiségi
Önkormányzat gazdálkodásának 1. féléves helyzetéről szeptember 15-ig, míg 3/4 éves
helyzetéről a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a Perkátai Roma
Nemzetiségi Önkormnyzat Képviselő-testületét. A tájékoztató tartalmazza a Perkátai Roma
Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék
felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint az Önkormányzat
költségvetése teljesülésének alakulását.
Az elnök a fentiekre kiterjedően az önkormányzati megbízott útján az Önkormányzatnak a
beszámolási kötelezettség teljesítéséhez információt szolgáltat és beszámol a Perkátai Roma
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének a Perkátai Roma Nemzetiségi
Önkormányzat költségvetési határozatának időarányos teljesítéséről.

III.

A költségvetési gazdálkodás bonyolításának
rendje, kötelezettségvállalás

1) Költségvetési határozat végrehajtása
A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos
feladatokat a jegyző a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetőjén keresztül látja el.
A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés jelen megállapodás 1.
mellékletét képező aláírási címpéldány szerint történik.
2) Kötelezettségvállalás rendje
A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat nevében a nemzetiségi önkormányzat
feladatainak ellátása (végrehajtása) során kötelezettséget vállalni (továbbiakban:
kötelezettségvállalás) a nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy az általa írásban
felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. A kötelezettségvállalás előtt
a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló, fel nem
használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet
Törvény vagy az Ávr. eltérő rendelkezése hiányában nem szükséges előzetes írásbeli
kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely
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értéke a 100.000 Ft-ot nem éri el
pénzügy szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik, vagy
az Áht. 36§ (2) bekezdése szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül.
történhet.

3) Pénzügyi ellenjegyzés
A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzését a Polgármesteri Hivatalának gazdasági
vezetője, ennek hiányában a jegyzője által írásban kijelölt, a Polgármester Hivatal
állományába tartozó köztisztviselő végzi. A pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi
ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy
o a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett
és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet
o a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll, és
o a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
Ha a kötelezettségvállalás nem felel meg a fent előírtaknak, a pénzügyi ellenjegyzőnek erről
írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót, a kötelezettséget vállaló szerv vezetőjét és
gazdasági vezetőjét.
A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés
dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra
jogosult személy aláírásával kell igazolni.
4) Teljesítésigazolás
A teljesítés igazolás során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell a
kiadások teljesítésnek jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatás is magában foglaló
kötelezettségvállalás esetében –ha a kifizetés vagy annak egy része az ellenszolgáltatás
teljesítését követően esedékes annak teljesítését.
A teljesítés igazolónak minden esetben meg kell győződnie a kifizetést megelőzően a
költségvetésben rendelkezésre álló szabad előirányzatról.
Nem kell teljesítésigazolás az alábbi esetekben:
o az Áht.36.§ (2) bekezdése szerinti kifizetéseknél,
o a termék értékesítéséből, szolgáltatás nyújtásából – számla,
egyszerűsített számla, számlát helyettesítő okirat, készpénzátutalás
alapján – befolyó bevétel beszedésénél
o a fizetési számla vezetésével és az azon végzett műveletekkel
kapcsolatban a számlavezető által felszámított díjakkal, költségekkel
kapcsolatos kiadásoknál
A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, az
arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. A teljesítésigazolásra jogosult személyeket a
kötelezettségvállaló írásban jelöli ki.
5) Érvényesítés
Kifizetések esetében a teljesítés igazolás alapján – az Áht. 36.§ (2) bekezdése szerinti
esetben annak hiányában is – az érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a
fedezet meglétét és azt, hogy az megelőző ügymenetben az Áht., az államháztartási
számviteli kormányrendelet és e rendelet előírásait, továbbá a belső szabályzatokban
foglaltakat megtartották-e.
Ha az érvényesítő a fenti jogszabályok, szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles ezt
jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés nem tagadható meg, ha ezt követően az
utalványozó erre írásban utasítja.
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Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést és az érvényesítő
keltezéssel ellátott aláírását.
Az érvényesítést a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője, ennek hiányában a jegyzője
által írásban kijelölt, a Polgármesteri Hivatal állományába tartozó köztisztviselő végzi.
6) Utalványozás
A kiadások utalványozása az érvényesített okmány – utalvány rendelet –alapján történik. A
bevételek utalványozására – amennyiben az szükséges –a teljesítésigazolását követően
kerülhet sor.
Az utalványozás minden esetben külön írásbeli rendelkezéssel történik.
A külön írásbeli rendelkezésen fel kell tüntetni:
o az „utalvány” szót,
o a költségvetési évet,
o a befizető, kedvezményezett megnevezését, címét,
o a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét,
o a megterhelendő és a jóváírandó fizetési számla számát és megnevezését,
o a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát,
o az utalványozó keltezéssel ellátott aláírását, és
o az érvényesítést.
A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat a kiadás teljesítésének, a bevétel
beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) a
nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi
önkormányzati képviselő jogosult.
Utalványozni csak érvényesítés után lehet.
7) Utalványozás ellenjegyzése
Az utalvány rendelet elkészítését követően, az utalványozást megelőzően kerül sor az
utalvány ellenjegyzésére.
Az ellenjegyző az utalvány adattartalmát egyezteti a kötelezettségvállalás alapját képező
bizonylattal.
A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény
tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény
tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és
teljesítést igazoló személlyel. Kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási,
ellenjegyzési feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét közeli
hozzátartozója, vagy a maga javára látná el.
8) Kötelezettségvállalás nyilvántartása
A kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell annak nyilvántartása vételről. A
nyilvántartás tartalmazza legalább:
o a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát,
o a kötelezettségvállalást tanúsító dokumentum megnevezését,
iktatószámát, keltét,
o a kötelezettségvállaló nevét, a jogosult azonosító adatait,
o a kötelezettségvállalás tárgyát, összegét, éves és előirányzatok szerinti
megoszlását,
o a kifizetési határidőket, továbbá a teljesítési adatokat.
A nemzetiségi önkormányzat köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen
megállapítható, költségvetési soronként, a szabad előirányzat összege.
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A nemzetiségi önkormányzat félévente köteles nyilvántartását egyeztetni a Polgármesteri
Hivatal Pénzügyi osztályának előirányzat nyilvántartásával.

IV.

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzforgalmi
számlája

A pénzforgalmi számla száma:
OTP fiók címe:
A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával
kapcsolatos minden pénzforgalmi számlájához kapcsolódó - külön a részére és kizárólagos
használatára megnyitott fenti pénzforgalmi számlán bonyolódik.
A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésének helyi önkormányzattól eredő
támogatását a nemzetiségi önkormányzat a mindenkori önkormányzati költségvetési
rendeletben meghatározottak szerint kapja meg átutalással.
Míg a központi költségvetés támogatását az önkormányzat pénzforgalmi számláján keresztül
– az önkormányzat számlájára történő megérkezést követő 3 napon belül utalja át az
önkormányzat.

V.

Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje

A Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője a helyi nemzetiségi önkormányzatok vagyoni,
számviteli nyilvántartásait a helyi önkormányzat nyilvántartásain belül elkülönítetten vezeti.
Az adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a
statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a nemzetiségi önkormányzat tekintetében
az elnök felelős.

VI.

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat törvényes
működésével kapcsolatos együttműködés egyéb területei

1. A nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein az Önkormányzat megbízásából és
képviseletében részt vesz a Jegyző, vagy az általa kijelölt, vele azonos képesítési
előírásoknak megfelelő köztisztviselő, aki jelzi a nemzetiségi önkormányzat felé,
amennyiben törvénysértést észlel.
2. Az Önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos közérdekű
adatok valamint közérdekből nyilvános adatok megismerhetővé tételéről a szervezési
ügyintéző közreműködésével gondoskodik.
3. Az Áht., illetve a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet által a belső
kontrollrendszerre előírt követelményeket a Polgármesteri Hivatal teljesíti,
folyamataiba, szabályzataiba beépítve a települési nemzetiségi önkormányzatot,
mivel a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a
Polgármesteri Hivatal.
4. Az Áht. 70. §-ában meghatározott belső ellenőrzési feladatokat a Polgármesteri
Hivatal belső ellenőrzési egysége látja el. Az ellenőrzések során a költségvetési
szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.)
Korm. rendelet és a Belső ellenőrzési kézikönyv előírásait kell alkalmazni.
5. Jelen együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos
jogszabályok szerint kell eljárni.
Az együttműködési megállapodást minden évben január 31. napjáig, általános vagy időközi
választás esetén az alakuló ülést követő 30 napon belül kell felülvizsgálni és szükség szerint
módosítani.
20

Perkáta, 2014. november
Somogyi Balázs
polgármester

Dankó Lajos
Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

1. melléklet a Perkáta Nagyközség Önkormányzata és
a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési megállapodáshoz
Aláírási címpéldány
(az OTP ellenjegyzését követően kerül becsatolásra)
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. november 27.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom elfogadásra a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi támogatására 400 000
Ft átcsoportosításáról szóló határozati javaslatot.
Dr. Lakos László jegyző
Az összeget nem a képviselő-testület csoportosítja át, hanem a Polgármester Úr csoportosítja át
„Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről” szóló 1/2014. (II. 6.)
önkormányzati rendelet 14. §-ában kapott átcsoportosítási jogkörével élve és erről a szándékáról
tájékoztatja a képviselő-testületet. Nem mindegy, hogy az összeget a képviselő-testület csoportosítja
át vagy a polgármester, mert ha a képviselő-testület kíván átcsoportosítani, akkor rendeletet kell
módosítania.
Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm. Ennek ismeretében javaslom elfogadásra a határozati javaslatot.
Szilasy László képviselő
Ezt az átcsoportosítást mi indokolja?
Somogyi Balázs polgármester
A nemzetiségi önkormányzatnak jelenleg még nincs költségvetése. Egy pénzügyi keretet szeretnénk
biztosítani a részükre. El szeretném kerülni azt, hogy a képviselő-testület azért külön ne üljön össze,
hogy ha majd a jövő évben egy kérelemmel fordul a nemzetiségi önkormányzat az
önkormányzathoz, hogy bizonyos feladatok ellátására támogatást szeretne az önkormányzattól
kérni.
Szilasy László képviselő
Meg fogom szavazni, de ezt egy kitöltetlen biankó csekknek érzem. Ettől függetlenül
kezdeményezném, hogy együttes ülésen beszéljük meg ezeket a pénzügyi kérdéseket.
Dr. Lakos László jegyző
A jogszabály szerint a nemzetiségi önkormányzatoknak éves szinten 275 000 Ft támogatást biztosít
az állam. Ez azt jelenti, hogy a roma önkormányzatnak időarányosan ebben az évben 50-60 000 Ftot fognak utalni abban az esetben, ha lesz bankszámlaszámuk. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy
még nem kaptuk meg a Magyar Államkincstártól a nemzetiségi önkormányzat törzsszámát, és amíg
nincs meg a törzsszám, addig nem tudnak számlát nyitni.
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Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a határozati javaslatot. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
107/2014. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a polgármester
tájékoztatóját arra vonatkozólag, hogy Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2014. évi
költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelet 14. §-ában kapott
átcsoportosítási jogkörével élve a „Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre”
főelőirányzat soron belül tervezett „Működési célú pénzeszköz átadás non-profit
szerveknek” előirányzat sor összegéből 400 000 forintot át kíván csoportosítani a Perkátai
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi támogatására.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. november 27.
X. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Tízedik napirendi pont Perkáta Nagyközség 2014. évi településrendezési tervének módosításához a
tervezővel közösen kialakított önkormányzati állásfoglalás ismertetése.
Dr. Lakos László jegyző
A kiküldött anyaghoz annyi kiegészítést tennék, hogy fel vannak sorolva a különböző hatóságok,
akik észrevételt tehettek a településrendezési terv módosításához. Az észrevételeket a tervező
bedolgozta az anyagba. Egy olyan észrevétel is volt, amellyel a tervező nem értett egyet és ezt
egyeztettük az észrevételezővel, aki ezt követően visszavonta szóban az észrevételét. Várhatóan
nem lesz olyan szakhatóság, aki kifogást emel a módosítás ellen.
Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a
Perkáta Nagyközség 2014. évi településrendezési tervének módosításához a tervezővel közösen
kialakított önkormányzati állásfoglalást. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
108/2014. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte és elfogadta a Perkáta
Nagyközség 2014. évi településrendezési tervének módosításához a tervezővel közösen
kialakított önkormányzati állásfoglalást. Az állásfoglalás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. november 27.
XI. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Tizenegyedik napirendi pont, tájékoztató a méltatlanságról, összeférhetetlenségről. Erre
vonatkozóan az ülést megelőzően kaptam kérdést képviselőtől. Ez nem konkrét képviselőre
vonatkozik, hanem konkrét képviselő-testületi tagokra. A megválasztott képviselőkkel szemben
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nem áll fenn összeférhetetlenség és méltatlansági eljárás sem. A képviselőknek több kötelezettsége
is volt a választást követően. Mindenkinek saját ügyfélkapuján keresztül felvételét kellett kérnie a
köztartozásmentes adatbázisba. Ennek mindenki eleget tett.
Dr. Lakos László jegyző
A méltatlansághoz a köztartozásmentes adózói nyilvántartásba történő bejegyzés szükséges, erről a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékesei a mai napig még nem adták ki az igazolást. 2014. december
31-ig kell a képviselőknek ezen kötelezettségüknek eleget tenniük. A helyi adó vonatkozásában
arról tudom tájékoztatni a képviselőket, jelenlévőket, a televízión keresztül nézőket, hogy egyik
képviselőnek sincs helyi adó tartozása. Összeférhetetlenség sem áll fenn egy képviselővel szemben
sem.
Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, a képviselő-testület
tudomásul vette a tájékoztatót.
XII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Tizenkettedik napirendi pont a Pénzügyi Bizottság beszámolója a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség teljesítéséről. Megadom a szót Kovács Ferencnek, a Pénzügyi Bizottság elnökének.
Kovács Ferenc képviselő
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy minden képviselő határidőben eleget tett
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének. Az átvételről egy igazolást írtam alá. A
vagyonnyilatkozatokat megőrzésre átadtam a Jegyző Úrnak.
Somogyi Balázs polgármester
A következő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség határideje 2015. január 31-e. Kérem a
képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a Pénzügyi
Bizottság elnökének beszámolóját.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
109/2014. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi a Pénzügyi
Bizottság beszámolóját, amely szerint minden képviselő-testületi tag a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választását követően határidőre eleget tett a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. november 27.
XIII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Tizenharmadik napirendi pont a 2015. évről szóló belső ellenőrzési terv jóváhagyása. A tervben két
feladat került megjelölésre, a gyermekélelmezés térítési díjbeszedésének vizsgálata és a 2014. évi
belső ellenőrzési megállapításokra készített intézkedési terv végrehajtásának vizsgálata. Kérem a
képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a 2015. évi
belső ellenőrzési tervet.
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A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
110/2014. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési
feladatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá.
1) Ellenőrzés témája: „A gyermekélelmezés térítési díjbeszedésének vizsgálata”
Ellenőrzési időszak: 2014. január 1. – 2014. december 31.
Ellenőrzött szervezet: Perkátai Általános Művelődési Központ
Ellenőrzés típusa: tételes rendszerellenőrzés
Ellenőrzés célja: a beszedés hatékonyságának és szabályosságának vizsgálata
Ellenőrzés tervezett ideje: 2014. február hónap
Ellenőrzés tervezett napszáma: 8 ellenőrzési nap.
2) Ellenőrzés témája: „A 2014. évi belső ellenőrzési megállapításokra készített
intézkedési terv végrehajtásának vizsgálata”
Ellenőrzési időszak. 2014. január 1. – 2014. december 31.
Ellenőrzött szervezet: Perkátai Polgármesteri Hivatal
Ellenőrzés típusa: tételes utóellenőrzés
Ellenőrzés célja: az intézkedési terv végrehajtásának vizsgálata
Ellenőrzés tervezett ideje: 2015. április hónap
Ellenőrzés tervezett napszáma: 2 ellenőrzési nap.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. november 27.
XIV. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Tizennegyedik napirendi pont beszámoló az adóztatási tevékenységről. A 2014. év eddig eltelt
időszakára vonatkozik a beszámoló. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait,
észrevételeket.
Dr. Lakos László jegyző
A beszámoló az előző évek beszámolóihoz hasonlóan az első háromnegyed évet öleli fel. Úgy
tudnánk teljes évről beszámolót adni, ha egy évről két alkalommal készítenénk beszámolót,
amennyiben a képviselő-testület is egyetért.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, javaslom elfogadásra az adóztatási tevékenységről szóló
beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
111/2014. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a 2014.
évi adóztatási tevékenységről szóló beszámolót. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. november 27.
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XV. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Tizenötödik napirendi pont tájékoztató a környezet állapotáról. Jogszabályi kötelezettségünknek
kell eleget tennünk. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs,
javaslom elfogadásra a környezet állapotáról szóló beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
112/2014. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a
lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámolót. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. november 27.
XVI. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Tizenhatodik napirendi pont beszámoló a Faluház 2014. évben megrendezett rendezvényeiről. Ez
kötelezettségünk a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé, aki 2009-ben adta át önkormányzatunk
számára ezt az épületet. Tizenöt éven keresztül beszámolási kötelezettségünk van az épület
hasznosításáról. A beszámolót a Perkátai ÁMK igazgatója készítette. Kérem a képviselő-testület
tagjainak a hozzászólásait.
Bogó Anikó képviselő
A beszámolóhoz két mellékletet csatoltam, az első melléklet az aktív civil szervezetek listáját
tartalmazza. Itt az összes létező perkátai civil szervezet neve megtalálható. A Faluház biztosít a civil
szervezetek rendezvényeinek helyszínt. A második melléklet a 2014. évben zajlott kiemelt
rendezvényeket rendszerezi. Várható rendezvények még a nemzetiségi önkormányzat
szervezésében megrendezésre kerülő Mikulás Disco, illetve a Nyugdíjasok Baráti Köre által
rendezett Luca Nap.
Szilasy László képviselő
Tanácsként jeleznék néhány dolgot. A beszámoló úgy kezdődik, hogy Perkáta állandó lakosainak
száma. Ezt egészítsük ki vagy töröljük. Javasolnám a bocsájtani szó helyett bocsátani szót
használni. A táblázat nem tartalmazza azokat a rendezvényeket, amelyek adott esetben spontán
alakulhatnak, illetve azok a kisebb rendezvények, amelyeket akár az ÁMK, akár az óvoda, akár az
iskola megtesz a Faluházzal kapcsolatban. Azt szeretném kiemelni, hogy nem a közművelődési
tevékenységről szól a beszámolási kötelezettség, hanem a Faluházról. Elfogadásra javaslom a
beszámolót.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a Faluház 2014. évben megrendezett
rendezvényeiről szóló beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
113/2014. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Faluház 2014. évi
hasznosításáról szóló beszámolót. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. november 27.
XVII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Tizenhetedik napirendi pont a 93/2014. (X. 17.) képviselő-testületi határozat módosítása. A
határozat annyiban kerülne módosításra, hogy a képviselő-testület úgy határozott, hogy Bogó Anikó
alpolgármester részére nem állapít meg tiszteletdíjat, mert arról a megválasztott alpolgármester a
képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondott. Az elmúlt ülésen a képviselőtestület döntött arról is, hogy az alpolgármester a költségtérítéséről is lemondott. Az alpolgármester
nem mondhat le a költségtérítéséről, legfeljebb nem veszi fel azt. Kérem a képviselő-testület
tagjainak a hozzászólásait.
Dr. Lakos László jegyző
„Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény nem tartalmazza azt,
hogy az alpolgármester lemondhat a költségtérítéséről, így arról érvényesen nem mondhat le.
Bogó Anikó képviselő
Személyes érintettség miatt nem kívánok szavazni a kérdésben.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom elfogadásra a 93/2014. (X. 17.) képviselő-testületi határozat módosítását. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
114/2014. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 93/2014. (X. 17.) számú
képviselő-testületi határozatot az alábbiak szerint módosítja.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi Bogó Anikó
személyes érintettségére vonatkozó bejelentését és kizárja a szavazásból.
A képviselő-testület úgy határozott, hogy Bogó Anikó alpolgármester részére nem állapít
meg tiszteletdíjat, mert arról a megválasztott alpolgármester a képviselő-testülethez intézett
írásbeli nyilatkozatával lemondott.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. november 27.
XVIII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Tizennyolcadik napirendi pont a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatok elbírálása. Az előző ciklus
2014. szeptember 3-i ülésén döntött a képviselő-testület arról, hogy csatlakozni kíván az
ösztöndíjpályázathoz és a keretösszeget 500 000 Ft-ban határozta meg a 2015. évi költségvetés
terhére. A Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatot tett a támogatás összegeire, a javaslatot a
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Pénzügyi Bizottság is elfogadta. Az „A” kategóriában induló diákok számára 4000 Ft, a „B”
kategóriában induló diákok számára 3000 Ft támogatást állapítana meg a képviselő-testület. Nyolc
diák van, aki „A” kategóriában, két diák van, aki „B” kategóriában adta be pályázatát. Kérdezem a
képviselő-testület tagjait, hogy van-e egyéb javaslat a támogatás összegeire vonatkozóan?
Amennyiben nincs, aki javasolja elfogadásra Siba Szilvia „A” kategóriás pályázatát havi 4000 Ft
támogatással, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
115/2014. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az „A” kategóriájú Bursa
Hungarica Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulója keretében Siba Szilvia (szül. hely, idő:
Dunaújváros, 1991. augusztus 13., an.: Ihos Mária Zsuzsanna) Perkáta, Zrínyi M. u. 29/B..
szám alatti lakost havi 4000 Ft ösztöndíjban részesíti.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. november 27.
Somogyi Balázs polgármester
Aki javasolja elfogadásra Papp Regina Szilvia „A” kategóriás pályázatát havi 4000 Ft támogatással,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
116/2014. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az „A” kategóriájú Bursa
Hungarica Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulója keretében Papp Regina Szilvia (szül. hely,
idő: Dunaújváros, 1993. szeptember 16., an.: Kaszás Szilvia) Perkáta, Alkotmány u. 67/A.
szám alatti lakost havi 4000 Ft ösztöndíjban részesíti.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. november 27.
Somogyi Balázs polgármester
Aki javasolja elfogadásra Nyul Gábor Alex „A” kategóriás pályázatát havi 4000 Ft támogatással,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
117/2014. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az „A” kategóriájú Bursa
Hungarica Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulója keretében Nyul Gábor Alex (szül. hely,
idő: Dunaújváros, 1991. augusztus 11., an.: Hosszu Magdolna) Perkáta, Rózsa F. u. 78.
szám alatti lakost havi 4000 Ft ösztöndíjban részesíti.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. november 27.
Somogyi Balázs polgármester
Aki javasolja elfogadásra Nyul Angelika Bianka „A” kategóriás pályázatát havi 4000 Ft
támogatással, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
118/2014. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az „A” kategóriájú Bursa
Hungarica Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulója keretében Nyul Angelika Bianka (szül.
hely, idő: Dunaújváros, 1995. május 10., an.: Hosszu Magdolna) Perkáta, Rózsa F. u. 78.
szám alatti lakost havi 4000 Ft ösztöndíjban részesíti.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. november 27.
Somogyi Balázs polgármester
Aki javasolja elfogadásra Kovács Krisztián Imre „A” kategóriás pályázatát havi 4000 Ft
támogatással, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
119/2014. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az „A” kategóriájú Bursa
Hungarica Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulója keretében Kovács Kriszitán Imre (szül.
hely, idő: Dunaújváros, 1993. szeptember 7., an.: Szekeres Erika) Perkáta, Engels F. u. 9.
szám alatti lakost havi 4000 Ft ösztöndíjban részesíti.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. november 27.
Somogyi Balázs polgármester
Aki javasolja elfogadásra Czompó Anita „A” kategóriás pályázatát havi 4000 Ft támogatással,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
120/2014. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az „A” kategóriájú Bursa
Hungarica Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulója keretében Czompó Anita (szül. hely, idő:
Dunaújváros, 1992. december 20., an.: Gránicz Andrea Teréz) Perkáta, Zrínyi M. u. 29/A.
szám alatti lakost havi 4000 Ft ösztöndíjban részesíti.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. november 27.
Somogyi Balázs polgármester
Aki javasolja elfogadásra Baranyai Hédi „A” kategóriás pályázatát havi 4000 Ft támogatással,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
121/2014. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az „A” kategóriájú Bursa
Hungarica Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulója keretében Baranyai Hédi (szül. hely, idő:
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Budapest, 1995. július 19., an.: Jónás Tünde Ilona) Perkáta, Jókai utca 2. szám alatti lakost
havi 4000 Ft ösztöndíjban részesíti.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. november 27.
Somogyi Balázs polgármester
Aki javasolja elfogadásra Patai Mercédesz „A” kategóriás pályázatát havi 4000 Ft támogatással,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
122/2014. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az „A” kategóriájú Bursa
Hungarica Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulója keretében Patai Mercédesz (szül. hely, idő:
Dunaújváros, 1993. február 20., an.: Schmidt Piroska) Perkáta, Fürst S. u. 38. szám alatti
lakost havi 4000 Ft ösztöndíjban részesíti.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. november 27.
Vátkainé Boda Ildikó képviselő
Személyes érintettség miatt nem kívánok szavazni Vátkai Lucával kapcsolatos kérdésben.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy érintettsége miatt Vátkainé Boda Ildikót zárja ki a
szavazásból. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
123/2014. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi Vátkainé Boda
Ildikót személyes érintettségére vonatkozó bejelentését és kizárja Vátkai Luca Bursa
Hungarica Ösztöndíjpályázattal kapcsolatos szavazásból.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. november 27.
Somogyi Balázs polgármester
Aki javasolja elfogadásra Vátkai Luca „B” kategóriás pályázatát havi 3000 Ft támogatással, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
124/2014. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a „B” kategóriájú Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulója keretében Vátkai Luca (szül. hely, idő: Békéscsaba,
1996. február 14., an.: Boda Ildikó) Perkáta, Dózsa György utca 51. szám alatti lakost havi
3000 Ft ösztöndíjban részesíti.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. november 27.
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Somogyi Balázs polgármester
Aki javasolja elfogadásra Pavlicsek Dániel Zsolt „B” kategóriás pályázatát havi 3000 Ft
támogatással, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
125/2014. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a „B” kategóriájú Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulója keretében Pavlicsek Dániel Zsolt (szül. hely, idő:
Dunaújváros, 1996. június 14., an.: Bokros Helga) Perkáta, Jókai Mór u. 1. szám alatti lakost
havi 3000 Ft ösztöndíjban részesíti.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. november 27.
XIX. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Tizenkilencedik napirendi pont az Arany János Tehetséggondozó Programmal kapcsolatos
döntéshozatal. A Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
igazgatója a tantestülettel egyetértésben az Arany János Tehetséggondozó Programban Bartos Eliza
és Hethési Kitti részvételét támogatja. A programban részt vevő diák részére önkormányzatunk
5000-5000 Ft havi támogatást tud nyújtani. A Szociális és Egészségügyi Bizottság és a Pénzügyi
Bizottság is támogatta azt a javaslatot, hogy a két diák részére 5000-5000 Ft támogatás kerüljön
megállapításra. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom
Bartos Eliza támogatását a programban. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
126/2014. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.
A Képviselő-testület támogatja, hogy Bartos Eliza 8. a. osztályos tanuló (szül. hely, idő:
Dunaújváros, 2000. 02. 21., an.: Simai Mónika) Perkáta Nagyközség képviseletében részt
vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.
Az Önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való részvétel
idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) 5 000 Ft havi ösztöndíjat biztosít.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt
határidőre a tanuló által az első kiválasztott középiskola részére küldje meg.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. november 27.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom Hethési Kitti támogatását a programban. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
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A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
127/2014. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.
A Képviselő-testület támogatja, hogy Hethési Kitti 8. b. osztályos tanuló (szül. hely, idő:
Dunaújváros, 2001. 01. 25., an.: Sohonyai Mária) Perkáta Nagyközség képviseletében részt
vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.
Az Önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való részvétel
idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) 5 000 Ft havi ösztöndíjat biztosít.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt
határidőre a tanuló által az első kiválasztott középiskola részére küldje meg.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. november 27.
XX. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Huszadik napirendi pont a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesült kérelme. Az egyesület
elnöksége kereste meg önkormányzatunkat, mert 2013. nyara óta egy vizsgálat folyik az egyesület
egyik munkatársával kapcsolatban, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal végez. A vizsgálat
időtartamára a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felfüggesztette a kifizetési kérelmeket,
melyek a működési költségeiket tartalmazzák és jogos követeléseiket is egyben zárolta. Jelenleg
15 195 690 Ft jogos követelése van az egyesületnek a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
felé, amivel szemben 12 382 795 Ft kifizetési kötelezettség keletkezett, így ezt valamilyen átmeneti
pénzügyi támogatásból rendeznie kell. Az elnökség azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez,
hogy a jelen helyzet kezelése érdekében 500 000 Ft támogatással járuljon hozzá a működésükhöz.
Kérem a képviselő-testületet, hogy támogassa a kérelmet. Kérem a képviselő-testület tagjainak a
hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom, hogy 500 000 Ft-tal támogassa a képviselő-testület a
Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesületet. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
128/2014. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Mezőföldi
Híd Térségfejlesztő Egyesület működéséhez 500 000 Ft támogatást biztosít.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. november 27.
XXI. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Huszonegyedik napirendi pont Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviseletére tag delegálása a
következő szervezetekbe: Fejérvíz Zrt., Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsa, Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és
Közszolgáltató Zrt. Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa, Dészolg Dunamenti
Építő és Szolgáltató Kft. Javaslom, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően a polgármestert
hatalmazza fel a képviselő-testület az egyes szervezetekbe történő képviseletre. Kérem a képviselőtestület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom, hogy a képviselő-testület a
polgármestert delegálja a fent megnevezett szervezetekbe. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
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A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
129/2014. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Somogyi Balázs
polgármestert, hogy a Fejérvíz Zrt-ben, a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás
Társulási
Tanácsában,
a
Közép-Duna
Vidéke
Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt-ben, az Adonyi Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában, a Dészolg Dunamenti Építő és Szolgáltató Kftben képviselje Perkáta Nagyközség Önkormányzatát.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. november 27.
XXII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Huszonkettedik napirendi pont a bejelentések. Ebben a napirendi pontban öt téma szerepel. Az
egyik téma a 673. hrsz-ú ingatlanról az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzése törlésének
engedélyezése, valamint a visszavásárlási jogról való lemondás. A képviselő-testület 123/2013. (X.
16.) számú határozatában Fórizs Antal vevő részére 2014. december 31-ig állapított meg határidőt a
673. hrsz-ú és a 672. hrsz-ú ingatlanok egybevonásra. Ennek a feltételnek eleget tett. Javaslom a
képviselő-testületnek, hogy engedélyezze a 673. hrsz-ú ingatlanról az elidegenítési és terhelési
tilalom bejegyzésének törlését, valamint a visszavásárlási jogáról mondjon le. Kérem a képviselőtestület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a határozati javaslatot.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
130/2014. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 673. hrsz-ú
ingatlanról az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzés törlését engedélyezi, valamint az
ingatlanra vonatkozó visszavásárlási jogáról lemond, mivel Fórizs Antal vevő örököse eleget
tett a 123/2013. (X. 16.) számú képviselő-testületi határozatban foglalt telekegyesítési
kötelezettségének, a telekegyesítés iránti kérelmét benyújtotta a Fejér Megyei
Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Járási Földhivatalához.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. november 27.
Somogyi Balázs polgármester
Második téma a Böszi Kft. kérelme. A Kft. ügyvezetője azzal a kéréssel fordult a képviselőtestülethez, hogy engedélyezze a 2011. év tavaszán megvásárolt 1837. és 1838. hrsz-ú belterületi
ingatlanokról az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésének törlését. A vevő eleget tett a
30/2011. (III. 8.) számú határozatában foglalt beépítési kötelezettségének. Javaslom a képviselőtestületnek, hogy engedélyezze a 1837. és 1838. hrsz-ú ingatlanokra az elidegenítési és terhelési
tilalom bejegyzésének törlését, valamint mondjon le a visszavásárlási jogáról. Kérem a képviselőtestület tagjainak hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a határozati javaslatot.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
131/2014. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 1837. és
1838. hrsz-ú ingatlanokról az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzés törlését
engedélyezi, valamint az ingatlanokra vonatkozó visszavásárlási jogáról lemond, mivel a
Böszi Kft. (Csikós Péter ügyvezető) eleget tett a 30/2011. (III. 8.) számú képviselő-testületi
határozatban foglalt beépítési kötelezettségének.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. november 27.
Somogyi Balázs polgármester
Harmadik téma a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő
csatlakozási szándékokról való döntéshozatal. Ócsa Város Önkormányzata és Taksony Nagyközség
Önkormányzata 2015. január 1-jével csatlakozni kíván a társuláshoz. A képviselő-testületnek
határoznia kell arról, hogy hozzájárul a két település csatlakozásához. Kérem a képviselő-testület
tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom, a képviselő-testület járuljon hozzá Ócsa
Város Önkormányzata és Taksony Nagyközség Önkormányzata Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásához. Aki ezzel egyetért,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
132/2014. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Közép-Duna
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás csatlakozási szándékról szóló
előterjesztését és a következő határozatot hozza:
1./ Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja Ócsa Város
Önkormányzata és Taksony Nagyközség Önkormányzata 2015. január 1. napjával a KözépDuna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásához.
Tekintettel arra, hogy a csatlakozás időpontjában új projekt előkészítése zajlik, amelynek
költségei ezt követően fognak jelentkezni, a Képviselő-testület nem javasolja az újonnan
csatlakozó önkormányzatokra a Társulási Megállapodás XI/3. pont harmadik bekezdésében
foglaltak alkalmazását.
2./ Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Délegyháza Község
Önkormányzatának 2015. január 1-vel történő csatlakozásához hozzájárulását megadni nem
tudja, mivel a csatlakozási szándékról a társulni kívánó önkormányzat képviselőtestületének legalább hat hónappal korábban kell a határozatot meghozni, Délegyháza
község Önkormányzata Képviselő-testülete pedig erről 2014. július 2-án döntött.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. november 27.
Somogyi Balázs polgármester
A képviselő-testület már próbálkozott azzal, hogy megszerezze a Perkáta, Ady E. u. 3. szám alatti
86/1. hrsz-ú ingatlant. Határidő késedelem miatt nem sikerült az eljárást megindítanunk. Újfent
megkerestem a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t és arról tájékoztattak, hogy egyéni kérelem
benyújtásával szerezheti meg az önkormányzat az ingatlant. A határozati javaslatban két célt
határoztunk meg az ingatlan felhasználására vonatkozóan, egyrészt szociális célú lakásként vennénk
igénybe, másrészt a nemzetiségi önkormányzat használatára szeretnénk az ingatlant megszerezni.
Az önkormányzatnak vállalnia kell a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését. A
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határozatban nyilatkozni kell arról is, hogy az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt. Kérem a
képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a 86/1. hrszú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos határozati javaslatot. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
133/2014. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete „a nemzeti vagyonról” szóló 2011.
évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI.
törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél
kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő 2431 Perkáta, Ady Endre
utca 3. szám alatti, 86/1. helyrajzi számon felvett, „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület”
megnevezésű, 1312 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati
tulajdonba adását.
2. Az ingatlant az Önkormányzat „a nemzetiségek jogairól” szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
80. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott „a helyi nemzetiségi önkormányzat részére
havonta igény szerint, de legalább tizenhat órában, az önkormányzati feladat ellátásához
szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használata, a
helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási
költségek viselése” feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és
önkormányzati iroda kialakításával a helyi nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátása
céljára kívánja felhasználni vagy a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott „lakás- és
helyiséggazdálkodás” feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és
önkormányzati bérlakásként a szociálisan rászorult személyek lakáshoz jutásának
elősegítése céljára kívánja felhasználni.
3. Perkáta Nagyközség Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő
költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000)
védettség alatt.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2431 Perkáta, Ady Endre utca 3.
szám alatti, 86/1. hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos
eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot
megtegyen.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2431 Perkáta, Ady Endre utca 3.
szám alatti, 86/1. hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó
megállapodást aláírja.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. november 27.
Somogyi Balázs polgármester
Önkormányzatunk kérelmet kíván benyújtani a Belügyminisztérium Önkormányzati
Államtitkárához, a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő
támogatás igényléséhez. A pályázat benyújtása a jövő héten meg kell, hogy történjen, mert
december 20-ig az illetékes minisztériumban el kell bírálniuk. Kérem a képviselő-testület tagjainak
a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a határozati javaslatot. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
134/2014. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete „Magyarország 2014. évi központi
költségvetéséről” szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. melléklet 1. pont IV. alpontja alapján
soron kívüli támogatási igényt nyújt be a helyi önkormányzatok működőképessége
megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás címen szereplő tartalék előirányzatból nyújtható
állami támogatásra.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megállapításáról szóló
1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 943 önkormányzatok működőképességének
megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás előirányzat soron tervezett 70 245 000 Ft-ból 41
068 000 forint összeg erejéig.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. november 27.
Somogyi Balázs polgármester
Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy van- e egyéb kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs,
kérdezem a jelenlévőket, hogy kívánnak-e szólni? Amennyiben nem a képviselő-testületi ülést
bezárom.
Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester a testületi ülést 18:35
perckor bezárta.

Somogyi Balázs
polgármester

Dr. Lakos László
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Ujfalusi Pál
képviselő

Vátkainé Boda Ildikó
képviselő
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