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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Készült: A 2016. szeptember 6-án 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről
Ülés helye: Győry kastély szalonterme
Jelen vannak:
Somogyi Balázs polgármester, Bogó Anikó, Vátkainé Boda Ildikó, Szilasy László, Kovács
Ferenc, Szabó Tamás képviselő-testületi tagok
Dr. Lakos László jegyző
Somogyi Balázs polgármester
Köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel hat fő
testületi tag jelen van. Ujfalusi Pál képviselő úr jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőknek
felkérem Szilasy László és Szabó Tamás képviselő-testületi tagokat, amennyiben a képviselőtestületnek nincs ellenvetése. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy egyéb napirendi pont
felvételére vagy napirend módosításra van-e javaslat? Amennyiben nincs, az első napirendi pont
tárgyalása előtt tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a
kettes, hármas, négyes, ötös, hatos, hetes, nyolcas napirendi pontokat. Kérem Kovács Ferencet, a
Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a döntésükről.
Kovács Ferenc képviselő
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az említett napirendi pontokat és elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek az előterjesztéseket.
I. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Első napirendi pont polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről.
2016. május 20-a és 22-e között Bicskén került megrendezésre Megyenapunk. Az ünnepség a 35.
Bicskei Napokkal együtt lett megünnepelve, kapcsolódva Bicske újra várossá nyilvánításának 30.
évfordulójához. Május 20-án délelőtt 10 órától a Fejér Megyei Önkormányzat díszközgyűlésén
kerültek átadásra a megyei kitüntető címek. Az ünnepélyes ceremónián a megye egyházi, politikai
és hivatali vezetői is jelen voltak, akiket elsőként Pállfy Károly, Bicske polgármestere, majd
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, majd dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Önkormányzat
elnöke köszöntött. Díszpolgári címet kapott Spányi Antal, székesfehérvári megyéspüspök, illetve
posztumusz díszpolgár lett Bella István költő. Perkátához kapcsolódó díjazott lett Bányai Balázs, a
Szent István Király Múzeum történésze, aki részt vett a Győry kastély felújítását megelőző tervezési
munkálatokban és pénteken Marosi Arnold-díjat vehetett át.
Dunaújváros két díjazottal
rendelkezik, egyrészt Fekete János-díjjal jutalmazták Majorné Angyal Erzsébetet a Dunaújvárosi
Járási Hivatal alá tartozó Dunaújvárosi Munkaügyi Kirendeltség vezetőjét, illetve Terstyánszky
Ödön-díjat vehetett át a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia.
2016. május 21-re önkormányzatunk is értesítést kapott a Magyar Néprajzi Társaság Gyűjtő
Szakosztályának elnökétől, dr. Paál Zsuzsannától, hogy a IV. Tradíció Néprajzi Gyűjtőpályázaton
Mészáros Zsuzsanna, településünk kiváló polgára kiemelkedően jó minősítést kapott és a május 21-i
Néprajzi Múzeumban megrendezett konferencián és díjátadó ünnepségen is köszöntötték. Perkáta
Nagyközség Önkormányzatát Ujfalusi Pál önkormányzati képviselő, a Perkátai Régiséggyűjtő
Egylet elnöke képviselte és köszöntötte Mészáros Zsuzsanna Asszonyt a jeles esemény alkalmából.
Gratulálunk a kiváló pályamű elkészítéséhez és kutatómunkához!
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2016. május 21-én a Perkátán is számos alkalommal fellépő szabadegyházai Vadon Nőtt
Gyöngyvirág Dalkör hívta meg a környék hasonló csoportjait. Egriné Ambrus Andrea polgármester
Asszony köszöntötte beszéddel és harmonikaszóval a meghívottakat. A vendéglátó Vadon Nőtt
Gyöngyvirág Dalkör két műsorszámmal készült, katonadalokkal nyitották meg a fellépők sorát,
majd népdalcsokrukkal zárták a rendezvényt. Köztük fellépett a Kisapostagi Nőegylet Dalköre, a
Pusztaszabolcsi Harmónia Nyugdíjas Egyesület kórusa, a Perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre
Egyesület Rozmaring Népdalköre, a számos országos elismeréssel rendelkező Nagylóki „Baka”
Népdalkör és a seregélyesi Élő Ősz Nyugdíjas Klub kórusa a Ködmön Citerazenekarral. A
vendéglátók a fellépőket ebédre is meghívták. Önkormányzatunk nevében a helyszínen
köszöntöttem a Rozmaring Népdalkör vezetőjét, Czingerné Mosonyi Éva tanárnőt.
10 + 10 éves jubileumi ünnepségét tartotta május 21-én a Dunamenti Szent Orbán Borrend, amely
egyesületként 20 éve alakult. A jubileumi rendezvényen délelőtt Országos Borrendi Találkozót
tartottak az adonyi Közösségi-kulturális Központ és Könyvtárban, ahol a rendezvény fővédnöke, dr.
Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnöke, egyben a borrend
hírvivő lovagja köszöntötte a vendégeket. Délután fél háromtól a hagyományos körmenettel az
Adony és Perkáta közötti szőlőhegyen levő Szent Orbán kápolnánál litániát tartott Szemere János
adonyi plébános. A szertartást követően Szent Orbán-nap alkalmából a három héttel ezelőtt, 2016.
április 30-án Perkátán megtartott kistérségi borverseny eredményhirdetése zajlott le, amelyet a
borrend területéhez tartozó polgármesterek és az országos borrendi szövetség vezetői adtak át. A
borrend zászlóbora címet Paulusz Imre, a borrend kancellárja nyerte el, míg az Év Borásza
vándordíj elismerést Solti Ferenc kapta. Több hírvivő lovagot is avatott a borrend, többek között dr.
Simon László, a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetője, kormánymegbízottunk és dr. Galambos
Dénes, országgyűlési képviselőnk személyében.
2016. május 24-e és június 1. között a felújított Győry kastélyba két huaxiangi delegáció is érkezett.
Először a Diaoyutai állami vállalat közel 10 munkatársa építette fel a kínai állandó kiállítást, majd
29-én Zhao Wenzhi hivatalvezető Asszony által vezetett delegáció készítette elő az avatásra érkező
csoport látogatását.
2016. május 25-én Önkormányzatunk költségén általános felújításon esett át a kastély
oldalszárnyában levő rendőrségi körzeti megbízott iroda, amelyben a villamoshálózat felújításán és
festésen túl új bútorokat is kaptak a helyi kollégák. A rendőrségi iroda felújítása kapcsán
ellátogatott hozzánk Suszter Tamás, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság kapitánya és dr. Mák Attila
adonyi rendőrőrs parancsnok.
2016. május 27-28-án intézményi gyermeknapot tartottak az intézményeinkben, amelyekhez civil
közösségek is csatlakoztak. Nyolcadik alkalommal került avatásra az Újszülöttek Ligete, amelyet a
2015-ben Perkátára született polgártársaink tiszteletére alakítottunk ki, idén is a Peking utcában,
folytatva a tavaly megkezdett terület rendezését. A régebbi ligetek közül néhányat át fogunk
helyezni, mivel 3 helyszínválasztás bizonyos okok miatt nem váltotta be a reményeinket.
2016. június 1-jén új gyógyszerész kezdte meg a szolgálatát Perkátán, dr. Békefi Géza
személyében, aki tiszti főgyógyszerész és megyei gyógyszerész kamarai elnök is volt. Ebben az
évben dr. Tóth Ferenccel közösen látják el a feladatot.
2016. június 2-án magas rangú kínai delegáció érkezett Perkátára. Az 5 kiemelt város (Peking,
Csuncsing, Tiencsin, Kanton, Shanghai) közül Tiencsin Város Állandó Bizottságának elnöke által
vezetett delegáció meglátogatta a Magyar-kínai Kulturális és Turisztikai Központ állandó
kiállítását.
2016. június 6-án a KLIK dunaújvárosi tankerületéhez tartozó vidéki iskolák delegáltjai látogattak
el a Győry kastélyba meghívásunkra. Tájékoztattuk őket a Magyar-kínai Kulturális Turisztikai
Központ lehetőségeiről.
2016. június 7-én Borkáné Borsos Anikó, szabadegyházai festőművész kiállítása nyílt meg a
kastélyban, Életképek címmel. A kiállítás egészen augusztus végéig várta a látogatókat.
2016. június 18-án a Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és AMI ezen a napon tartotta
ballagási és évzáró ünnepségét.
2016. június 19-én a Perkátai Római Katolikus Egyházközség rendezte meg az egyházközségi
napot, amelyet egybekötöttek az V. Egyházmegyei Kórustalálkozóval.
Testvértelepülési kapcsolatunk legfontosabb és legrégibb kapcsolódási pontja a családi csoportok
évenkénti látogatása. Idén partnerünk, Saint-Maximin meghívására június 19-24. között 37 perkátai
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polgár utazott el Franciaországba. A csoport nagy része repülővel kelt útra, míg a csomagokat a
Perkátáért Közalapítvány által kölcsönadott kisbusszal önkormányzatunk és februárban alapított
Perkáta – Saint-Maximin Baráti Egyesület finanszírozásában 4 utazó szállította. A csoport az
érkezés napján az egyik legjelentősebb Saint-Maximin-i települési ünnepségen, a Kő-napján is részt
vett, majd hétfőn az egyik legfontosabb franciaországi turisztikai desztinációt, a La Manche
csatornában levő, Mont-Saint-Michel apátságát látogatta meg. Kedden és csütörtökön helyi
programokon vett részt a csoport, közte pedig szerdán Párizsban és a Versailles-i kastélyban jártak.
Június 23-án a búcsúvacsorára csoportunk tagjai főzték a vacsorát, egy magyaros marhapörköltet,
illetve az előkészítésért Ébl Istvánnak, az újonnan alakult egyesületünk elnökének, Saint-Maximin
díszpolgárának. A búcsúvacsora keretében nyújtotta át csoportunk az ajándékokat
vendéglátóinknak, Vátkainé Boda Ildikó önkormányzati képviselő az ajándékkosarat, illetve az idén
25 éves hivatalos testvérvárosi kapcsolatra emlékező 25-ös számmal ellátott magyar labdarúgó
válogatott EB-mezét, amelyet Serge Macudzinski polgármester Úr azonnal fel is vett. A civil
szervezetünk, a Perkáta – Saint-Maximin Baráti Egyesület nevében Ébl István elnök köszöntötte a
testvértelepülés testvérvárosi irodáját.
2016. július 1-jén országszerte két jelentős közszolgálati terület ünnepnapját tartottuk. A
köztisztviselői napon a Perkátai Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, míg a Semmelweis-napon az
egészségügyi dolgozók ünnepét. Köszönjük mind a köztisztviselők, mind az egészségügyi dolgozók
áldozatos, a perkátai polgárokért végzett munkáját!
Perkáta Nagyközség Önkormányzata gyepmesteri tevékenységet kötött a Fejér megyében is ismert
Alpha-Vet Kft-vel, amely július 1-jétől látja el a feladatot. Rendszeres ellenőrzést és kérésünkre
alkalmi vizsgálatot is lát el a vállalkozás, amely feladatra elsősorban a kóborló kutyák miatt van
szükség. Ezért is kérjük fokozottan az ebtulajdonosokat – ami egyébként a mindenkori ebtartással
foglalkozó rendeletben kötelezettségükként szerepel is -, hogy ne hagyják kutyáik felügyelet nélküli
közterületre jutását és kóborlását.
2016. július 2-án a hagyományos motoros találkozóját és felvonulását tartotta meg a Perkátai
Régiséggyűjtő Egylet. Az eddig hagyományos Luca-napi térségi nyugdíjas találkozó mellett új
rendezvényt tartott a Perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre Egyesület, a Margaréta Találkozót.
2016. július 6-án kora délután 3 milliárd forintos fejlesztéssel egy korszerű pellettáló üzemet
avattak a Hungranában. A céggel önkormányzatunknak kiváló a kapcsolata, amit jelez, hogy 4
millió forinttal támogatta a cég a perkátai Győry kastély felújítási projektjét, illetve
szándéknyilatkozattal segítette a Perkátai SE TAO-pályázatát, illetve az is jelzi a kitüntetett
figyelmet, hogy a fejlesztés avatására is meghívást kaptam Perkáta Nagyközség Önkormányzata
nevében. Az átadáson avató beszédet mondott dr. Seszták Miklós, fejlesztési miniszter, illetve a
Hungrana tulajdonos vállalatainak, az Agranának és az ADM-nek a vezetői, majd a Hungrana
képviseletében Kelemen Kálmán társügyvezető. Az avatáson részt vett L. Simon László államtitkár,
Varga Gábor, a térség országgyűlési képviselője, illetve dr. Cser-Palkovics András,
megyeszékhelyünk, Székesfehérvár polgármestere is. Az új üzemegységnél történt szalagátvágást
követően Reng Zoltán, a Hungrana egy hónappal ezelőtt kinevezett új társügyvezetője,
vezérigazgatója tartott pohárköszöntőt.
2016. július 8-29-ig két fiatal utazott kis Saint-Maximin-ba a Concordia ifjúsági programra. A közel
3 hetes önkéntes tábor végeztével július 29-én tért haza Kiszl Abigél és Szabó Vanda Rebeka.
2016. július 8-án a Győry kastély első állandó kiállítása nyílt meg a Győry-család emlékei címmel.
2016. július 9-én a III. Perkátai Lovastalálkozót szervezte meg Oláh István. A Laposon
megrendezett eseményen számos helyi és környékbeli lovas vett részt, amelyhez kapcsolódott idén
is a Grund-kupa, illetve egész nap részt vettek a Perkátai SE Hagyományőrző Szakosztályának
íjászai.
Ebben az évben is szerződést kötött önkormányzatunk az Agárdi Popstranddal, amelynek keretében
idén is 50%-os kedvezménnyel vehették igénybe a szolgáltatást a perkátai lakosok.
2016. július 4-10-ig 8 perkátai fiatal (4-4 általános- és középiskolás) kísérőikkel látogatott el a
testvértelepülési ifjúsági táborba, ahol a portugál fiatalok mellett Saint-Maximin fiataljaival is
találkoztak. A varázslatos programban a portugál partner meglátogatása mellett ellátogattak
Lisszabonba és Coimbrába is.
Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén közel 135 éve a perkátaiak litániát mondanak a Győry Teréz
által emelt József Attila utcai/Selymespusztai haranglábnál. 2016. július 17-én Pámer Ottó plébános
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atya mondta a litániát, majd felléptek a Népművészeti Foglalkozás fiataljai, az egyházközségi Vox
Caritatis Kórus, a Rozmaring Népdalkör és a szabadegyházai Vadon Nőtt Gyöngyvirág Kórus.
2016. július 27-én ünnepelte 90. születésnapját Keresztesi Józsefné, Margit néni, akit Perkáta
Nagyközség Önkormányzata nevében László Klaudia aljegyzővel köszöntöttünk. Margit néni 1993ben férjével és fia családjával költözött Perkátára és azóta településünk megbecsült polgára
Egy hétig láthattuk vendégül Huaxiang delegációját, amely a Győry kastély állandó kiállításának
avatására érkezett. Augusztus 3-án érkezett Magyarországra településünk díszpolgára, Chen Zhiliu
volt nagykövet Úr és felesége, míg további 4 fő, köztük Huaxiang polgármestere, Wang Shiyi
augusztus 7-én. Az avatási ceremónia 8-án reggel történt, amelyen felszólalt Wang Shiyi
polgármester Úr, dr. Galambos Dénes országgyűlési képviselő Úr is. A csoport 10-én indult vissza
Kínába.
2016. augusztus 4-8. között a 12 éve tartó erdélyi testvérvárosi kapcsolat keretében közel 30 fővel
utazott Kisbácsba Perkáta családi csoportja a Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület szervezésével, a
tagok és az önkormányzat támogatásával. A csütörtöki érkezéskor jómagam is jelen voltam, amikor
is a csoportot a júniusi önkormányzati választáson a tisztségében megerősített Florin Muresan
polgármester Úr és Kisbács új alpolgármestere, Balázs János fogadta a Városházán, Szabó István
szervezővel, önkormányzati képviselővel együtt. Az elmúlt évben a családi csoporton felül a
képviselő-testületek is meglátogatták egymás, 2015 februárjában járt nálunk Kisbács testülete, míg
májusban a perkátaiak utaztak.
2016 augusztusában három pályázat záró ellenőrzése is megvalósult Perkátán, amelyben az öt éves
fenntartási időszak végeztével az óvodai és az iskolai akadálymentesítési pályázatot és az orvosi
rendelő felújítását ellenőrizte a Magyar Államkincstár.
2016. augusztus 12-én és augusztus 30-án rendkívüli üléseket tartott Perkáta Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testülete, amelyen gazdasági terület eladásáról és agrárkamarai
megkeresésekről döntött.
2016. augusztus 12-én kistérségi ülést tartott az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás, amelyen
megtárgyalta az első félévi pénzügyi beszámolót és módosította a költségvetését, illetve döntött a
kistérség tulajdonában levő busz eladása ügyében.
2016. augusztus 19-én újabb kínai delegáció látogatott el a Magyar-kínai Kulturális és Turisztikai
Központba, nevezetesen Fujian tartomány delegációja.
2016. augusztus 20-i állami ünnep helyi rendezvényeinek sorát a templomban a Pámer Ottó
celebrálta szentmise kezdte a kenyérszegéssel. Délelőtt a Perkátai Régiséggyűjtő Egylet által
szervezett főzőverseny zajlott, amelyen elkészült a kemence első kenyere is. Délután és este a
bejegyzés alatt levő Veled ifjúsági egyesület IFIFESZT-je várta az érdeklődőket.
A következő időszak eseményei. 2016. szeptember 9-én 16 órakor kezdődik a Perkátai
Régiséggyűjtő Egylet Best of Communism kiállításának megnyitója.
2016. szeptember 8-a és 12-e között Saint-Maximin és Figueiró dos Vinhos delegációjának
látogatása lesz a 25 éves testvérvárosi kapcsolat tiszteletére.
2016. szeptember 10-én 10 órakor Perkáta Nagyközség Önkormányzata díszközgyűlése kerül
megtartásra.
2016. szeptember 10-én 13 órakor Szüreti felvonulás majd 20 órától Szüreti Bál veszi kezdetét.
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Bogó Anikó képviselő
Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy Polgármester Úr az előző évi szabadságát kivette.
Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm a bejelentést. Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra az aktuális
eseményekről szóló polgármesteri beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
106/2016. (IX. 6.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta az aktuális
eseményekről szóló polgármesteri beszámolót. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. szeptember 6.
II. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Második napirendi pont Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről szóló tájékoztató megtárgyalása. Az első félévről szóló beszámoló készítése már nem
kötelezettsége az önkormányzatnak, de szükségesnek tartom tájékoztatni a képviselő-testületet az
Önkormányzat I. félévi pénzügyi helyzetéről. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Amennyiben nincs, javaslom Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I.
félévi teljesítéséről szóló tájékoztató tudomásul vételét. Amennyiben nincs ellenvetés, a tájékoztatót
elfogadottnak tekintem.
III. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Harmadik napirendi pont „a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számáról” szóló rendelettervezet megtárgyalása. A Fejér Megyei Kormányhivatal
tájékoztatáskéréssel fordult Perkáta Nagyközség Önkormányzatához, melyben kéri megküldeni „a
népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási
eljárásról” szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 92. §-ában meghatározott
tárgykörben megalkotott rendeletet. Az Nsztv. 92. §-a értelmében „felhatalmazást kap a helyi
önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza meg a helyi népszavazás
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát.” Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete e tárgykörben még nem alkotott rendeletet, ezért szükséges a rendelet
megalkotása. Az Nsztv. 34. § (1) bekezdésének c) pontja értelmében helyi népszavazást
önkormányzati rendeletben meghatározott számú választópolgár kezdeményezhet, ami nem lehet
kevesebb a választópolgárok tíz százalékánál, és nem lehet több a választópolgárok huszonöt
százalékánál. A rendelet értelmében helyi népszavazást a település választópolgárai húsz
százalékának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet. Kérem a képviselő-testület
tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra „a helyi népszavazás
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról” szóló rendelettervezetet. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi rendeletet alkotja:
19/2016. (IX. 7.) képviselő-testületi rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a helyi népszavazás
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról” szóló rendeletet. A rendelet
a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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IV. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Negyedik napirendi pont települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásával kapcsolatos döntéshozatal.
Önkormányzatunk az eddigi években eredményesen szerepelt a szociális célú tűzifa pályázatok
benyújtása során. Az előző évekhez hasonlóan idén is nyújtanánk be pályázatot a szociális célú
tűzifára. A pályázatok benyújtási határideje 2016. szeptember 30. A tűzifavásárlás bruttó összege
7 962 900 Ft, melyből az önrész összege 530 860 Ft. Az Önkormányzatnak kell finanszíroznia a
tűzifa településre történő szállításának, valamint a rászorultaknak történő kiszállítás költségét.
Állami tulajdonú erdészettől lehet megvásárolni a fát, eddig a Vadex Zrt-től vásároltuk meg. A
pályázati kiírás értelmében tűzifára vagy szénre lehet pályázni, mi a tűzifát részesítjük előnyben.
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom a képviselőtestületnek, hogy a rászoruló családok szociális tűzifával történő támogatása érdekében nyújtson be
pályázatot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
107/2016. (IX. 6.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a rászoruló családok
szociális tűzifával történő támogatása érdekében támogatási igényt nyújt be 418 erdei
m3 mennyiségű tűzifa megvásárlásához a „Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről” szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok
támogatási fejezet 18. pontjában szereplő „települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás” elnyerésére.
A tűzifavásárlás bruttó összköltsége: 7 962 900 Ft.
A vásárlás forrásösszetétele
- állami támogatás (bruttó): 7 432 040 Ft
- saját forrás (bruttó): 530 860 Ft.
2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban megjelölt 418
erdei m3 mennyiségű tűzifa vásárlásához bruttó 530 860 Ft saját forrást biztosít az
önkormányzat 2016. évi költségvetés K4 szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások
előirányzat terhére.
3. A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. szeptember 6.
V. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Ötödik napirendi pont az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép- és Kelet-európai
Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-56P-02 jelű
„Büszkeségpontok” pályázat benyújtásával kapcsolatos döntéshozatal. A pályázati kiírás szerint
pályázható tevékenységek: meglévő emlékmű felújítása, új emlékművel állítása, meglévő
emléktáblák renoválása, új emléktáblák készítése, közterületek el/átnevezése, emlékszobák
kialakítása. Régóta dédelgetett terve az Önkormányzatnak és civil szervezeteknek, hogy egy 1956os emlékhelyet alakítsanak. Egy helyi művész, Pavlicsek Attila ajánlotta fel, hogy egy Pongrácz
Gergely mellszobrot formázna meg és ajánlana fel a településnek. Az anyagba öntést az
Önkormányzatra bízza. Új emlékművek állítására pályázható maximális összeg 5 000 000 Ft. Az
iskola előtti parkban, a Mátyás szobor közelében szeretnénk kialakítani egy emlékhelyet. A
mellszoborhoz kapcsolódó fémbeöntés, a talapzat kialakítása és a hozzá vezető járda kialakítása
szerepelne az Önkormányzat költségei között. A Polgári Összefogás Perkátáért Egyesület az ő meg
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nem valósított 1956-os emlékmű pályázatához beszerzett macskakövet 30 m2 nagyságú területre fel
is ajánlotta a projekthez.
A Terror Háza Múzeum több alkalommal megkereste Önkormányzatunkat azzal, hogy az 1956-os
emlékév kapcsán roma mártírokat kutatott fel. Van egy perkátai származású mártír, akinek a
rokonai Perkátán élnek, Csányi Sándornak hívják. A múzeum megkeresett minket, hogy
amennyiben lehetőséget tudnánk rá biztosítani különböző eszközökkel, például molinóval hívnák
fel erre a figyelmet Perkátán. A faluház épületét és az óvoda peking utcai homlokzatát ajánlottuk fel
a molinó kihelyezésére. Szeretnénk azt is, hogy a Pongrácz Gergely mellszobor talapzatánál Csányi
Sándorról megemlékezés történjen emléktábla formájában.
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom, hogy új
emlékmű állítása kategóriában nyújtsa be az önkormányzat a pályázatot. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
108/2016. (IX. 6.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 1956os Emlékbizottság megbízásából a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-56P-02 jelű „Büszkeségpontok”
pályázaton indulni kíván 5 000 000 forint erejéig új emlékmű állítása kategóriában.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. szeptember 6.
VI. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Hatodik napirendi pont a közalkalmazottak gyermekei iskolakezdési támogatásával kapcsolatos
döntéshozatal. A tavalyi évben is biztosítottunk az önkormányzatnál vagy az önkormányzat által
fenntartott intézményekben foglalkoztatott szülők gyermekei részére fejenként 10 000 Ft
természetbeni iskolakezdési támogatást. Javaslom, hogy az idei évben is biztosítsuk ezt a
támogatást. A határozati javaslatban szereplő szám szerint 33 ilyen gyermek van, akiknek
támogatást biztosítanánk. Tavalyi évben a létszám ennyi volt. Létszámtól függetlenül mindenkinek
biztosítaná az Önkormányzat a támogatást. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Szilasy László képviselő
Javaslom, hogy a 33 gyermeket húzzuk ki a határozatból.
Somogyi Balázs polgármester
A javaslatot elfogadom. Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a határozati
javaslatot Szilasy László képviselő úr által javasolt módosítással. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
109/2016. (IX. 6.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
önkormányzatnál vagy az önkormányzat által fenntartott intézményekben
foglalkoztatott szülők gyermekei részére fejenként 10 000 Ft természetbeni
iskolakezdési támogatást biztosít a 2016. évi költségvetés K48 ellátottak pénzbeli
juttatásai előirányzat terhére.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
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Határidő: 2016. szeptember 6.
VII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Hetedik napirendi pont Perkáta Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő 0328 hrsz-ú ingatlan
egy részének eladásával kapcsolatos adásvételi előszerződés elfogadása és egyéb döntéshozatal. Ez
a terület a pedagógus föld néven, gazdasági tartalékterületként szerepel a településrendezési
eszközeinkben. A képviselő-testület a 2016. augusztus 12-i ülésén egy előszerződést fogadott el,
amelyben egy három hektár területet biztosít egy vállalkozó számára, amennyiben az
Önkormányzat és a vállalkozás is sikerrel tudna szerepelni egy pályázat benyújtása során.
Még egy megkeresés érkezett az Önkormányzathoz, amelynek az adásvételi előszerződését a
képviselő-testület elé hoztam. A Balatoni Naperőmű Kft. kereste meg Önkormányzatunkat, hogy
két terület vonatkozásában szeretnének adásvételi előszerződést kötni. Mindkét területen 496 kW
teljesítményű naperőmű telepet szeretnének létrehozni. Az egyik a 0328 helyrajzi számú telek. A
vállalkozóval egyeztettünk egy 1 ha 4006 m2 nagyságú területet. A pontosítások még történnek
azért, hogy a régi 62-es út melletti területen tudjuk biztosítani mind a naperőmű park, mind pedig az
előző előszerződés három hektáros igényének a megfelelő területet. A vállalkozó vállalja a
telekalakítás, illetve a művelésből kivonás költségeit. Számításaink szerint ez 5 000 000 Ft-ot tenne
ki. Az Önkormányzatnak költsége abban lesz, hogy ehhez a két telephelyhez, a 0328 helyrajzi
számon belül utakat építsen ki. A jelenlegi földút nem alkalmas az iparterület tervezésében
meghatározott szélességű út kialakítására. A kivonás költsége az Önkormányzatot terhelné, amely
hozzávetőlegesen 600 000 Ft-ot tenne ki. Azt kértük a vállalkozótól, hogy a szükséges
útcsatlakozás, illetve az úton belül 4 méteres szélességben a földúton az ő telke melletti területen
zúzott kővel megerősített utat építsen ki. Tehát nem a 16 méteres területnek a rendezését kértük,
hanem csak a naperőmű park megépítéséhez szükséges infrastruktúra kiépítését. A képviselőtestületnek határozatot kell hoznia arra vonatkozóan, hogy az útszélesítés kapcsán a 0328 helyrajzi
számú terület mezőgazdasági művelés alól történő kivonásával összefüggésben a felmerülő díjat
Perkáta Nagyközség Önkormányzata a 2016. évi költségvetés K337 Díjak, egyéb kifizetések
előirányzat terhére biztosítja.
A másik terület a Perkáta belterület 1849 helyrajzi számú telek, amely a Bajcsy-Zsilinszky utca
mögötti belterületi szántó. Hozzávetőlegesen 1,2 ha nagyságú. Mivel belterületi szántó, a
művelésből kivonás nem kerülne az Önkormányzatnak költségbe. Ezért vételárat kérnénk a
vállalkozástól. Azt a vételárat vennénk figyelembe, amelyet a múlt heti képviselő-testületi ülésen
ajánlott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamra a perkátai szántók megvétele kapcsán. Mivel értékesebb
telekről van szó, ezért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által ajánlott vételár másfél szereséért
szeretnénk eladni a Balatoni Naperőmű Kft-nek. Számításaink szerint 2 272 000 Ft-ot jelent. Ha a
két projekt megvalósul, akkor becslések szerint évi 600-800 000 Ft iparűzési adó termelődne, illetve
a fenntartható fejlődéshez jelentősen hozzájárulna az eladással az Önkormányzat.
Egy másik megkeresés is van egy másik cégtől, akik már régebben megkerestek minket, de a
Balaton Naperőmű Kft. gyorsabban halad. Fejér megyei székhelyű vállalkozásról van szó, akinek
jeleztük, hogy a Bogó bolt mögötti területen van három telek, az 1744/4, 1744/5 és az 1744/6
helyrajzi számú telkek, illetve a Damjanich János utcában a 1746, 1747, 1748, 1749 és az 1750
helyrajzi számú telkek. Nyolc telek van egymással szomszédságban, közel 1,6 hektár területen. A
vállalkozásnak megmutattuk a területet. Amennyiben komolyabb az érdeklődésük, akkor felajánljuk
nekik ugyanazt az ügymenetet, amelyet a másik két céggel folytatunk. Két adásvételi
előszerződésről, illetve a 0328 helyrajzi számú terület mezőgazdasági művelésből történő
kivonásának költségéről kell döntenie a képviselő-testületnek. Kérem a képviselő-testület tagjainak
a hozzászólásait.
Dr. Lakos László jegyző
Az 1,4 hektár területet elég pontosan határoztuk meg, a villamos tervező által megadott méretek
szerint, de a földmérő még nem készült el a vázrajzzal, ezért néhány m2-es eltérés lehet.
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Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazásra tenném fel a határozatokat. Elsőként a Balaton
Naperőmű Kft. és Perkáta Nagyközség Önkormányzata között kötendő, 0328 helyrajzi számú
földrészleten kialakítandó terület létesítésére és értékesítésére vonatkozó adásvételi előszerződés
elfogadását tenném fel szavazásra. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
110/2016. (IX. 6.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1) Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában álló Perkáta külterület 0328 helyrajzi számú földrészlet esetleges későbbi
gazdasági területté alakítása érdekében hozzájárul az ingatlan „pedagógus föld” jogi
jellegének megszüntetéséhez.
2) A képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Balázs polgármestert, hogy az 1. pontban
körülírt ingatlannak a 0327 helyrajzi számú bekötőút, valamint a 0329 helyrajzi számú
földút melletti részén egy 1,4 hektár területű, „állandó jelleggel tárolásra használt
terület” megnevezésű önálló ingatlan kialakítása, továbbá a 0329 helyrajzi számú földút
ezen önálló ingatlan melletti szakaszának 16 méter szabályozási szélességűre bővítése
érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
3) A képviselő-testület felhatalmazza továbbá Somogyi Balázs polgármestert a Perkáta
Nagyközség Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező Perkáta külterület 0328
helyrajzi számú földrészlet megosztásával létrejövő 2. pontban körülírt új önálló
ingatlanra vonatkozó adásvételi előszerződés aláírására. Az előszerződés a határozat
mellékeltét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. szeptember 6.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom, hogy a Perkáta külterület 0329 helyrajzi számú földút kiszélesítésével kapcsolatban a
0328 helyrajzi számú ingatlan egy részének mezőgazdasági művelés alól történő kivonásával
összefüggésben felmerülő díjat Perkáta Nagyközség Önkormányzata a 2016. évi költségvetés K337
Díjak, egyéb kifizetések előirányzat terhére biztosítsa. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
111/2016. (IX. 6.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Perkáta Nagyközség
Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező Perkáta külterület 0329 helyrajzi számú
földút kiszélesítésével kapcsolatban a 0328 helyrajzi számú ingatlan egy részének a
mezőgazdasági művelés alól történő kivonásával összefüggésben felmerülő díjat
Perkáta Nagyközség Önkormányzata a 2016. évi költségvetés K337 Díjak, egyéb
kifizetések előirányzat terhére biztosítja.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. szeptember 6.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom, hogy a képviselő-testület járuljon hozzá a Perkáta belterület 1849 helyrajzi számú
ingatlan két egyenlő részre történő megosztásához, az út és a szántó alrészletek beépítetlen
földrészlet megnevezésre történő változtatásához. Javaslom, hogy a képviselő-testület hatalmazza
10

fel a polgármestert a megosztással kialakított két önálló ingatlanra vonatkozó adásvételi
előszerződés aláírására. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
112/2016. (IX. 6.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1) Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a Perkáta
Nagyközség Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező Perkáta belterület 1849
helyrajzi számú ingatlan két egyenlő részre történő megosztásához, az út és a szántó
alrészletek beépítetlen földrészlet megnevezésre történő változtatásához.
2) A képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Balázs polgármestert a megosztással
kialakított két önálló ingatlanra vonatkozó adásvételi előszerződés aláírására. Az
előszerződés a határozat mellékeltét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. szeptember 6.
VIII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Nyolcadik napirendi pont Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017.
évi fordulójához történő csatlakozással kapcsolatos döntéshozatal. „A” kategóriában azok
pályázhatnak, akik már felsőoktatási intézményben tanulnak, „B” kategóriában azok pályázhatnak,
akik érettségiznek. A pályázatok benyújtási határideje 2016. október 3-a. Javaslom a képviselőtestületnek, hogy csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” és „B” típusú
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
113/2016. (IX. 6.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az
önkormányzat csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A”
és „B” típusú Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához.
A
képviselő-testület
a
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatban felhasználható keretösszeget ötszázezer forintban határozza meg,
melyet a 2017. évi költségvetésben biztosít.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozási dokumentumot
aláírja és felkéri, hogy a fenti költség biztosítására a 2017. évi költségvetés tervezésekor
legyen figyelemmel.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. szeptember 6.
IX. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Kilencedik napirendi pont a bejelentések. Bejelentések napirendi pontban három téma szerepel. Az
első a Perkáta Győry-kastély pince vizesedés megszüntetésének műszaki megoldása. A kastély
felújítása során a pályázat által előírt feladatot elvégezték a kivitelezők. A pályázat benyújtásakor a
költségek csökkentésekor nem az alapig lemenő vízszigetelés lett kiépítve, hanem a
tervdokumentáció alapján terepszinttől 1,5 méter mélységig lett kiépítve szivárgó rendszer. Az
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elmúlt időszak esőzései során láttuk, hogy a kastélyépület pince P03 tornaterem helyiségében
beázások történtek. A projektben szereplő műszaki menedzsert, illetve az oldalszárny esetében
műszaki ellenőri feladatokat ellátó személyt kértük fel arra, hogy egy szaktanácsadói javaslatot
készítsen el annak érdekében, hogy mit lehet tenni ezzel a problémával. Azt javasolta, hogy a
kastélyépület DK-i sarkánál 8-10 fm hosszban szükséges a jelenlegi drénlemezt kiegészíteni a
pincei alapozás felső síkjáig, komplett szakaszos feltárással, földvisszatöltéssel. A szivárgó vezeték
a helyén maradhat, azonban a drénlemezt alávezetését újra kell építeni, a szivárgó szintje alatti
visszatöltést pedig agyagos földdel kell elkészíteni. Nem a faluüzemeltetést, hanem külső
vállalkozót vennénk igénybe a probléma megoldására. Az elvégzendő munka becsült költsége a
szaktanácsadó szerint nettó 500-600 000 Ft lenne. Kérem a képviselő-testülettől, hogy ennek a
munkának az elvégzésére a kivitelezői szerződés aláírására adjon felhatalmazást az említett
keretösszegit. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Bogó Anikó képviselő
Az esővíz összevezetődik a kastély mellett. Aki látta, az tudja, hogy tényleg problémát jelent, amit
meg kell oldani mielőbb, mielőtt a sportpadló is károsodik.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom, hogy amennyiben a szaktanácsadói javaslat nettó
500-600 000 Ft + áfa keretösszegén belül ad árajánlatot egy vállalkozó a Perkáta Győry-kastély
pince vizesedés megszüntetésére vonatkozóan, a képviselő-testület hatalmazzon fel a kivitelezői
szerződést aláírására. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
114/2016. (IX. 6.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Perkáta
Győry-kastély pince vizesedés megszüntetésének megoldására felhatalmazza Somogyi
Balázs polgármestert vállalkozói árajánlatok bekérésére, illetve a kivitelezői szerződés
aláírására nettó 600 000 Ft + áfa keretösszegig.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. szeptember 6.
Somogyi Balázs polgármester
Perkáta Nagyközség Önkormányzata tulajdonában van a Perkáta belterület 1158 helyrajzi számú,
természetben a 2431 Perkáta, Deák Ferenc utca 16. szám alatt található ingatlan. Az azon lévő
építmény több személy tulajdonában van. Önkormányzatunk az elmúlt évben adott el egy részt az
említett ingatlanból. Egy megkeresés érkezett, hogy egy elárverezett ingatlan kapcsán elővásárlási
jogával élhet az Önkormányzat. Ha előbb szereztünk volna tudomást erről, akkor érdekelt volna
minket az ingatlan. A 1158 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan a rajta lévő lakások javára
földhasználati jog van bejegyezve. „A Polgári Törvénykönyvről” szóló 2013. évi V. törvény 5:20.
§-a értelmében az önkormányzatot a lakásokra elővásárlási jog illeti meg. A tulajdonos az ingatlant
csak abban az esetben értékesítheti a vevő részére, ha a képviselő-testület ahhoz hozzájárul, vagy
tizenöt napon belül nem tesz elfogadó nyilatkozatot. Kérem a képviselő-testület tagjainak a
hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom, hogy az Önkormányzat mondjon le az elővásárlási
jogáról. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
115/2016. (IX. 6.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
hozzájárul a Perkáta Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő, az ingatlan12

nyilvántartásban a Perkáta 1158 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 2431
Perkáta, Deák Ferenc utca 16. szám alatt található ingatlanon álló 1158/C helyrajzi
számú, 85 m2 alapterületű lakóház értékesítéséhez és az elővásárlási jogáról lemond.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. szeptember 6.
Somogyi Balázs polgármester
Ignácz Bernadett azzal a kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy az önkormányzatnak el
szeretné adni a Perkáta, Széchenyi István utca 45. szám alatti, 902 helyrajzi számú ingatlant
300 000 Ft-ért. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy fogadja el a vételárat. Ez a telek a Virág köz
és a Széchenyi István utca sarkán található. A telken lévő romos épületet elbontanánk és
meghirdetnénk eladásra. A telek becsértéke több lenne, ha el lenn bontva a romos épület. Haszon az
is, hogy egy romot el tudunk takarítani a település egyik központi utcájából. Kérem a képviselőtestület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom, hogy az Önkormányzat vásárolja
meg a Perkáta, Széchenyi István utca 45. szám alatti ingatlant 300 000 Ft vételáron. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
116/2016. (IX. 6.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Ignácz
Bernadett 7098 Magyarkeszi, Petőfi utca 5. szám alatti lakos tulajdonában lévő, az
ingatlan-nyilvántartásban a Perkáta 1382/1 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a
2431 Perkáta, Széchenyi István utca 45. szám alatt található ingatlant meg kívánja
vásárolni 300 000 Ft vételáron. A képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Balázs
polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. szeptember 6.
Somogyi Balázs polgármester
A 2016. július 28-i képviselő-testületi ülésen érkezett hozzánk egy képviselői hozzászólás a temető
állapota miatt. A faluüzemeltetés munkakörein belül átszervezés történt, és azóta azt tapasztaljuk,
hogy a temető sokkal rendezettebb. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy van-e egyéb kérdés
hozzászólás? Amennyiben nincs hozzászólás, a testületi ülést bezárom.
Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester a testületi ülést 18:08
perckor bezárta.

Somogyi Balázs
polgármester

Dr. Lakos László
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Szilasy László
képviselő

Szabó Tamás
képviselő
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