PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. szeptember 3án (csütörtök) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült

JEGYZŐKÖNYV

Perkáta, 2015. szeptember 3.
Határozat: 119-122/2015. (IX. 3.)
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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Készült: A 2015. szeptember 3-án 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme
Jelen vannak:
Somogyi Balázs polgármester, Bogó Anikó, Vátkainé Boda Ildikó, Szabó Tamás, Kovács Ferenc
képviselő-testületi tagok
Dr. Lakos László jegyző
Somogyi Balázs polgármester
Köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel öt fő testületi tag
jelen van. Az ülés összehívása telefonos meghívás alapján történt. Ujfalus Pál és Szilasy László képviselő
urak jelezték távolmaradásukat. Jegyzőkönyv hitelesítőknek felkérem Kovács Ferenc és Szabó Tamás
képviselő-testületi tagokat, amennyiben a képviselő-testületnek nincs ellenvetése. Első napirendi pont a
„Kínai-magyar Kulturális Turisztikai Központ létrehozása a perkátai Győry kastélyban” tárgyú projekt
keretében bútorok és különféle eszközök beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárással kapcsolatos
döntéshozatal, második napirendi pont a 244111 igénylés azonosítójú óvodai kapacitásbővítést célzó
beruházások támogatása tárgyú pályázat eszközbeszerzésével kapcsolatos döntéshozatal, harmadik napirendi
pont a Hungrana Keményítő és Izcukorgyártó és Forgalmazó Kft. Perkáta 0373/25, 0384, 0391, 0322/2 és
0407/15 hrsz-ú ingatlanokat érintő vízbázis fejlesztési projektjének vízjogi létesítési engedélyéhez szükséges
tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat megtárgyalása. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy egyéb
napirendi pont felvételére vagy napirend módosításra van-e javaslat? Amennyiben nincs, javaslom
elfogadásra a napirendet. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
119/2015. (IX. 3.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a napirendet az alábbiak szerint.
NAPIREND
1. A „Kínai-magyar Kulturális Turisztikai Központ létrehozása a perkátai Győry kastélyban”
tárgyú projekt keretében bútorok és különféle eszközök beszerzésére vonatkozó közbeszerzési
eljárással kapcsolatos döntéshozatal
2. 244111 igénylés azonosítójú óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása tárgyú
pályázat eszközbeszerzésével kapcsolatos döntéshozatal
3. A Hungrana Keményítő és Izcukorgyártó és Forgalmazó Kft. Perkáta 0373/25, 0384, 0391,
0322/2 és 0407/15 hrsz-ú ingatlanokat érintő vízbázis fejlesztési projektjének vízjogi létesítési
engedélyéhez szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat megtárgyalása
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2015. szeptember 3.
I. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Első napirendi pont a „Kínai-magyar Kulturális Turisztikai Központ létrehozása a perkátai Győry
kastélyban” tárgyú projekt keretében bútorok és különféle eszközök beszerzésére vonatkozó közbeszerzési
eljárással kapcsolatos döntéshozatal. A képviselő-testület 2015. augusztus 3-i ülésén közbeszerzést írt ki
bútorok és különféle eszközök beszerzésére vonatkozóan. Három vállalkozót keresett meg az Önkormányzat
ajánlattételre. Mindhárom vállalkozó az ajánlattételi határidőig benyújtotta árajánlatát. Közbeszerzési
tanácsadónk javaslatára, a Bíráló Bizottság egyetértésével két ajánlattevőt szólítottunk fel hiánypótlás
megtételére. Az egyik ajánlattevő a teljes árajánlat újbóli benyújtására volt kötelezett, mert nem cégszerűen
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írta alá a vállalkozás az árajánlatot, a pecsét hiányzott róla. A másik vállalkozónak egy nyilatkozat
pontosítását kellett megtennie. A hiánypótlást a megadott határidőig teljesítették. A Bíráló Bizottság a hétfői
ülésén javaslatot tett a képviselő-testületnek. Átadom a szót a Bíráló Bizottság elnökének, dr. Lakos László
Jegyző Úrnak.
Dr. Lakos László jegyző
A Bíráló Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy az eljárást nyilvánítsa eredményesnek, mind a
három árajánlatot nyilvánítsa érvényesnek, a pályázatok közül a legalacsonyabb árajánlatot benyújtó
Pavlicsek Nándor egyéni vállalkozó árajánlatát hirdesse ki nyertesnek.
Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Kovács Ferenc képviselő
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek a legkedvezőbb
árajánlatot.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy az eljárást nyilvánítsa eredményesnek, mind a három árajánlatot
nyilvánítsa érvényesnek, a pályázatok közül a legalacsonyabb árajánlatot benyújtó Pavlicsek Nándor egyéni
vállalkozó árajánlatát hirdesse ki nyertesnek. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
120/2015. (IX. 3.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „a Kínai-magyar Kulturális
Turisztikai Központ létrehozása a perkátai Győry-kastélyban” tárgyú projekt keretében bútorok és
különféle eszközök beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára vonatkozó
előterjesztést.
A képviselő-testület Pavlicsek Nándor egyéni vállalkozó, a Grawooden Kft. és a Feforg Trend Kft.
árajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzési eljárást eredményesnek
nyilvánítja és nyertes ajánlattevőnek Pavlicsek Nándor egyéni vállalkozó (2431 Perkáta, György
Gyula utca 35.) ajánlattevőt hirdeti ki.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2015. szeptember 3.
II. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Második napirendi pont 244111 igénylés azonosítójú óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása
tárgyú pályázat eszközbeszerzésével kapcsolatos döntéshozatal. A projekt keretében az építési munkálatok
elkészültek, 2015. augusztus 18-án a területet visszaadta az építési vállalkozó. A pályázatban még szerepel
egy tétel az eszközbeszerzések kapcsán. Ezzel a tétellel együtt tudjuk megvalósítani az óvodafejlesztési
projektet. Három vállalkozás árajánlata került beszerzésre. A Czeglédi Ferenc egyéni vállalkozó árajánlata
2 032 000 Ft, a Mi Óvodánk Kft. árajánlata 2 041 900 Ft és a Fair Play Trade Kft. árajánlata 2 016 500 Ft. A
Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet.
Kovács Ferenc képviselő
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a Fair Play Trade Kft. árajánlatának az elfogadását.
Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom a Fair Play Trade Kft.
2 016 500 Ft összegű árajánlatának az elfogadását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
121/2015. (IX. 3.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 244111 igénylés azonosítójú óvodai
kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása pályázat keretében eszközbeszerzés kapcsán bekért
árajánlatok közül nyertes ajánlattevőnek hirdeti ki a Fair Play Trade Kft-t (1171 Budapest, Lokátor
út 7.), akinek nyertes árajánlatában foglalt egy összegű ajánlati ára 2 016 500 Ft. A képviselő-testület
felhatalmazza Somogyi Balázs polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést
megkösse.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2015. szeptember 3.
III. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Harmadik napirendi pont a Hungrana Keményítő és Izcukorgyártó és Forgalmazó Kft. Perkáta 0373/25,
0384, 0391, 0322/2 és 0407/15 hrsz-ú ingatlanokat érintő vízbázis fejlesztési projektjének vízjogi létesítési
engedélyéhez szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat megtárgyalása. A szabadegyházi telephelyen
tervezett kapacitásbővítéshez szükséges többlet vízmennyiség biztosítására Adony külterületén a Dunaparton két darab csápos kút kerül lemélyítésre. A kutakból kitermelt vizet egy kisnyomású vezetékpár a 6.
számú út mentett oldalára telepített nyomásfokozó gépházba juttatja. A tervezett nyomócsőpár és az azt
kísérő optikai és elektromos kábel keresztezi az önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó 0384.,
0391., 0373/25., 0407/15. és 0322/2. hrsz-ú területeket. A munkálatok tervezési szakaszban vannak és a
jogerős vízbázis létesítési engedélyhez már most szükséges a tervezett nyomvonallal érintett ingatlanok
tulajdonosainak a hozzájáruló nyilatkozata. A múlt héten nálunk járt a Hungrana auditálását végző ügyvédi
iroda képviselője és dr. Galambos Dénes országgyűlési képviselő úr. Jeleztük támogató szándékunkat az
ügyben. A tavalyi évben Szabadegyháza Község Önkormányzatának jeleztük tervünket, hogy szeretnénk
javasolni a Hungrana Kft. iparűzési adójának megosztását 90-10 %-os arányban Szabadegyháza és Perkáta
között. Ezt a tervünket dr. Galambos Dénes országgyűlési képviselő úr örömmel fogadta és támogatta.
Elsősorban nem a hozzájáruló nyilatkozat aláírása miatt látogattak meg minket, hanem abban az ügyben,
hogy az önkormányzat partner lenne-e egy lakossági fórum összehívásában, ahova az érintett
földtulajdonosok képviselőit meghívják. A fórumra a Hungrana Kft., a tervezők és a szükséges szakértők
meghívása is megtörténne, és minden kérdésre tudnának válaszolni, ami a lakosságot érinti. Kérem a
képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Dr. Lakos László jegyző
Annyit pontosítanék, hogy a gázvezeték nyomvonalának a védőtávolságán belül tervezik a vezetékpár
nyomvonalát a terepszint alatt 1,5 méter mélyen.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom a képviselő-testületnek, hogy az érintett helyrajzi számokra
vonatkozóan adja meg a tulajdonosi hozzájárulást. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
122/2015. (IX. 3.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Hungrana Keményítő és Izcukorgyártó és
Forgalmazó Kft. (2431 Szabadegyháza, Ipartelep 0351/26) vízbázis fejlesztési projektjének jogerős
vízjogi létesítési engedélyéhez szükséges hozzájárulását a tulajdonában lévő Perkáta 0384., 0391.,
0373/25., 0407/15. és 0322/2. helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában megadja.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2015. szeptember 3.
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Dr. Lakos László jegyző
A Hungrana képviselői a tárgyalások során jelezték, hogy kisebb összegű támogatással meg lehet őket
keresni óvodával, könyvtárral kapcsolatban, játékok, könyvek stb. Ezen el lehet gondolkodni.
Bogó Anikó képviselő
Köszönjük szépen.
Somogyi Balázs polgármester
A Perkátai Hírekben megjelent a jegyzőkönyv kivonataként, hogy a képviselő-testület Bogó Anikó
alpolgármester részére bruttó 200 000 Ft összegű tiszteletdíjat állapított meg. Az viszont nem jelent meg,
hogy erről írásban lemondott. Költségtérítést is állapított meg a képviselő-testület a tiszteletdíj
függvényében, de erről az alpolgármester nem mondhat le. Annyit tud tenni, hogy nem veszi fel, és erről
időnként nyilatkozatot tesz, bejelenti a képviselő-testületnek.
Dr. Lakos László jegyző
A Perkátai Hírekben csak a határozatok jelennek meg, a jegyzőkönyv többi része nem. Ez a mostani
tájékoztatás sem fog megjelenni az újságban, ezt valahogy külön kellene kommunikálni az újságban.
Bogó Anikó képviselő
Csak ne én kommunikáljam. Tőlem személy szerint nem kérdezte senki, de ne legyen ebből probléma.
Somogyi Balázs polgármester
Majd én kommunikálom. A hétvégi rendezvényre várják sok szeretettel a képviselő-testület tagjait a
szervezők. Pénteken délután hat órakor a Perkátai Régiséggyűjtő Egylet hadtörténeti kiállítása nyílik meg
Pámer Ottó plébános áldásával, a polgármester köszöntőjével. Szombaton fél egykor indul a szüreti
felvonulás. Este nyolc órakor Bangó Margit tartja koncertjét, a koncertet követően szüreti bál veszi kezdetét.
Amennyiben nincs több hozzászólás, a testületi ülést bezárom.
Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester a testületi ülést 17:30 perckor
bezárta.

Somogyi Balázs
polgármester

Dr. Lakos László
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Szabó Tamás
képviselő

Kovács Ferenc
képviselő
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