PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016.
december 15-én (csütörtök) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült

JEGYZŐKÖNYV

Perkáta, 2016. december 15.
Határozatok: 160-184/2016. (XII. 15.)
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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Készült: A 2016. december 15-én 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, Molnár József képviselő-testületi tagok
Dr. Lakos László jegyző
Somogyi Balázs polgármester
Köszöntöm a képviselő-testület tagjait, a Polgármesteri Hivatal munkatársait. Megállapítom, hogy
az ülés határozatképes, mivel hét fő testületi tag jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőknek felkérem
Szabó Tamás és Szilasy László képviselő-testületi tagokat, amennyiben a képviselő-testületnek
nincs ellenvetése. A képviselő-testületi ülés meghívója tíz napirendi ponttal került kiküldésre.
Javaslom a napirend módosítását. Javaslom első napirendi pontban tárgyalni a 0328 hrsz-ú
ingatlannal kapcsolatos döntéshozatalt. A második napirendi pontban marad a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtal kötendő szerződések elfogadása. A második napirendi pont után
szünetet fogok elrendelni. A harmadik napirendi pont a polgármesteri beszámoló. A negyedik
napirendi pont az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása. A
többi napirendi pont az eredeti sorrendben követi egymást. Kérdezem a képviselő-testület tagjait,
hogy egyéb napirendi pont felvételére vagy napirend módosításra van-e javaslat? Amennyiben
nincs, javaslom elfogadásra a módosított napirendet. 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:
160/2016. (XII. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. december 15-i ülés
napirendjét az alábbiak szerint módosítja.
NAPIREND
1. A Perkáta 0328 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntéshozatal
2. A Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
működtetésének Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére történő átadásátvételével kapcsolatos vagyonkezelési szerződés elfogadása
3. Polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről
4. Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
5. OTP folyószámlahitel meghosszabbításával kapcsolatos döntéshozatal
6. A Perkátai Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása
7. Perkáta Nagyközség Önkormányzata kommunikációs és média szabályzatának
elfogadása
8. Beszámoló a Faluház 2016. évi tevékenységéről
9. Önkormányzati képviselők tájékoztatása a képviselői tevékenységükről
10. 2017. ülésterv elfogadása
11. Bejelentések
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Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. december 15.
I.

NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Első napirendi pont a Perkáta 0328 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntéshozatal. A képviselőtestület döntést hozott augusztusban a 0328 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban és előszerződést
kötöttünk a Balatoni Naperőmű Kft-vel. A 0328 hrsz-ú ingatlan művelésből kivonása megtörtént.
Az ingatlan területének megosztására is szükség volt, ezért változtak a helyrajzi számok. Az egyik
határozati javaslat arról szól, hogy a 0328 hrsz-ú ingatlan megosztását követően létrejött 0328/2
hrsz-ú ingatlant a képviselő-testület átsorolja az üzleti vagyon körébe tartozó vagyontárgyak közé, a
0328/3 hrsz-ú ingatlant pedig a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon közé. A másik határozati
javaslat arról szól, hogy a képviselő-testület hozzájárul a tulajdonában lévő 0328/2 hrsz-ú üzleti
vagyon körébe tartozó vagyontárgyak közé átsorolt 1 ha 3997 m2 területű, „kivett állandó jelleggel
tárolásra használt terület” megnevezésű ingatlan értékesítéséhez 5 478 300 Ft vételáron a Balatoni
Naperőmű Kft. részére. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés
aláírására. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom
elfogadásra a 0328/2 és 0328/3 hrsz-ú ingatlanok átsorolására vonatkozó 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:
161/2016. (XII. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testület úgy határozott, hogy a
tulajdonában lévő 0328 hrsz-ú ingatlan megosztását követően létrejött 0328/2 hrsz-ú
ingatlant átsorolja az üzleti vagyon körébe tartozó vagyontárgyak közé, a 0328/3 hrsz-ú
ingatlant a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon közé.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. december 15.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom elfogadásra a 0328/2 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó 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:
162/2016. (XII. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a tulajdonában lévő
0328/2 hrsz-ú üzleti vagyon körébe tartozó vagyontárgyak közé átsorolt 1 ha 3997 m 2
területű, „kivett állandó jelleggel tárolásra használt terület” megnevezésű ingatlan
értékesítéséhez 5 478 300 Ft vételáron a Balatoni Naperőmű Kft. részére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. december 15.
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II. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Második napirendi pont a Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
működtetésének Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére történő átadás-átvételével
kapcsolatos vagyonkezelési szerződés elfogadása. Köszöntöm Gózonyné Szekeres Ildikót, a
Dunaújvárosi Tankerület Igazgatóját. A vagyonkezelési szerződés mellett tárgyaljuk azt a
megállapodást is, ami tulajdonképpen előkészíti a vagyonkezelési szerződést. A képviselő-testület
előtt van az elkészített megállapodás tervezet és a vagyonkezelési szerződés tervezet is. Számos
melléklet is képezi a megállapodás részét. Három területre vonatkoznak a mellékletek, a jelenleg az
iskolában szolgáló technikai személyzet további foglalkoztatására, az épülethez kapcsolódó
dokumentumok átadására, valamint a fenntartási kötelezettséggel bíró pályázatok átadására.
Átadom a szót Igazgató Asszonynak, amennyiben kíván szólni.
Gózonyné Szekeres Ildikó a Dunaújvárosi Tankerület Igazgatója
Köszönöm, hogy részt vehetek az ülésen. Megragadnám az alkalmat, hogy néhány szóban
bemutatkozzak, mert még nem találkoztam a perkátai képviselőkkel. Mielőtt a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központhoz kerültem 2012. novemberében, több mint 30 évet eltöltöttem a
pedagógus pályán. A harminc évből tizenkilenc évig voltam iskolaigazgató. Tulajdonképpen a több
évnyi tapasztalat késztetett arra, hogy elfogadjam azt a felkérést, ami egy tankerület irányítására
vonatkozott. Úgy gondolok erre a feladatra, hogy az az én elsődleges feladatom, hogy az iskolák
fejlődését és jólétét szolgáljam, mindezt együttműködve a településvezetőkkel. Ebben a pozícióban
elsődleges feladatunk szakmai segítség nyújtása az iskoláknak, valamint biztosítani a tényleges
működéshez szükséges feltételeket, amit eddig teljes mértékben az önkormányzat biztosított
számukra. Szeretném megköszönni, hogy nagy gondossággal, odafigyeléssel kezelték az iskolát, ez
abszolút látszik rajta. Szeretnék ígéretet tenni arra, hogy amennyiben ez rajtam fog múlni, meg
fogjuk őrizni ezt az állapotot vagy megpróbálunk még lendíteni rajta. Fontos, hogy mindezeket
azokon a jogszabályi kereteken belül tegyük meg, amelyeket a törvények előírnak számunkra.
Fontos, hogy a jogszabályokat próbáljuk meg úgy értelmezni, hogy megtaláljuk azt a mozgásteret,
ami még szabályosan ugyan de lehetőséget ad, hogy megragadjunk olyan lehetőségeket, amiket
fontos megragadni ahhoz, hogy egy iskola valójában és ténylegesen jól tudjon működni. A két
megállapodás tervezet alapvetően egy átgondolt, minden területre kitérő tervezet. Sokkal jobban
előkészített, mint a 2013-as. Kérem a képviselő-testületet, hogy fogadja el a megállapodásokat.
Somogyi Balázs polgármester
A megállapodás és a vagyonkezelési szerződés aláírása nem jelenti azt, hogy az önkormányzat
teljes egészében leveszi a kezét az iskoláról, vagy nem akar az iskolával foglalkozni. A
költségvetésünkben az iskolával kapcsolatos kisebb feladatokra az elmúlt években már
különítettünk el tételeket. Az iskola karbantartásában szeretnénk továbbra is részt venni és
felajánlani a segítségünket. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Szilasy László képviselő
Gratulálok Igazgató Asszonynak a kinevezéséhez. A megállapodásokat meg kell kötni, mert
jogszabály írja elő. Igazgató Asszonynak negyvenhét iskolája van. Nem egyszerű feladat ennyi
intézmény tevékenységét koordinálni, segíteni. A munkánkat úgy végezzük el, hogy a tankerületnek
minél kevesebb nehézséget, problémát okozzunk. Sok sikert kívánok a munkájához!
Somogyi Balázs polgármester
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet. Átadom a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének, hogy
tájékoztassa a képviselő-testületet a Pénzügyi Bizottság döntéséről.
Kovács Ferenc képviselő
Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra a
képviselő-testületnek a Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
állami működtetésbe vételére vonatkozó megállapodást és vagyonkezelési szerződést.
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Somogyi Balázs polgármester
Célszerű mindkét szerződést a mai napon elfogadni. Az elfogadást követően szünetet fogok
elrendelni a szerződések aláírása érdekében. Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom
elfogadásra a Perkáta Nagyközség Önkormányzata által működtetett Perkátai Hunyadi Mátyás
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola állami működtetésbe vételére vonatkozó
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:
163/2016. (XII. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Perkátai Hunyadi
Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola állami működtetésbe vételére
vonatkozó megállapodást. A megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. december 15.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom elfogadásra a Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
működtetésének Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére történő átadás-átvételével
kapcsolatos vagyonkezelési szerződést. 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:
164/2016. (XII. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Perkátai Hunyadi
Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola működtetésének Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ részére történő átadás-átvételével kapcsolatos
vagyonkezelési szerződést. A vagyonkezelési szerződés a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. december 15.
Somogyi Balázs polgármester
A képviselő-testület ülésén tíz perc szünetet rendelek el.
A képviselő-testület 17:33 perckor tíz perc szünetet tart.
A képviselő-testület 17:43 perckor folytatja az ülést.
Somogyi Balázs polgármester
A szünet után köszöntöm a képviselő-testület résztvevőit. Megállapítom, hogy az ülés
határozatképes, hét képviselő jelen van. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a negyedik, az ötödik és a
hatodik napirendi pontokat. Átadom a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének, hogy tájékoztassa a
képviselő-testületet a Pénzügyi Bizottság döntéséről.
Kovács Ferenc képviselő
Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az említett napirendi
pontokat és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztéseket.
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III. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Harmadik napirendi pont polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről.
2016. november 27-én és december 4-én az első két adventi hétvégi rendezvény került
megrendezésre. Az első hétvégén a Faluházban a Perkátai Szociális Központ és a Perkátai ÁMK
szervezésében a kézművességen volt a hangsúly. A második vasárnap a felújított Kastély
előkertjében a Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft. szervezésében, az ÁMK, a Perkátai Roma
Nemzetiségi Önkormányzat, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság, a Perkátai Polgárőrség Egyesület,
az Óvodai Szülői Szervezet, a Rozmaring Énekkar, Orbán Zsolt, Bilig Edit és a Karácsonyi Kórus
társszervezésében és fellépésével zajlott. A program kísérőrendezvénye a 42. Állomás Kulturális
Egyesület kastélyban megnyíló 125 év közlekedési eszközei gyermekszemmel című kiállítása volt.
2016. december 1-jén nyugállományba vonult Pámer Ottó Perkáta plébánosa, illetve el is költözik
Perkátáról a székesfehérvári egyházmegyei papi otthonba. December 1-jétől Perkátával együtt 6
településért felel Bozai Márton Adonyban székelő plébános.
2016. december 1-jén 1 éves garanciális bejárást tartottunk a kivitelezővel és a műszaki ellenőrrel
együtt a Győry kastély főépületében, amelyen sorra vettük a felmerült hibákat, problémákat és ezzel
kapcsolatban az ütemtervet is összeállítottuk. Nem a kivitelezéshez tartozó javítást szerettük volna
elvégezni a pince beázása kapcsán, amely csak a jövő tavasszal tud megvalósulni. A feltárást a
felkért vállalkozó megtette, de javasolta a probléma halasztott megoldását.
A Mikuláshoz kapcsolódó rendezvények a 2016. december 2-i Baba-mama klubnál kezdődtek,
majd az adventi rendezvényen folytatódtak. A Perkátai Régiséggyűjtő Egylet tagjai szintén
vasárnap tették meg mikulási falukörüket. December 6-án az önkormányzat és Saint-Maximin
megbízásából látogatta meg a Mikulás a perkátai óvodásokat, iskolásokat és közszolgákat.
Csatlakozott hozzájuk a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Mikulása is, majd délután a Függetlenek
Perkátáért Egyesület is ellátogatott a gyermekekhez hagyományos rendezvényén.
2016. december 6-án Székesfehérváron a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás 3
ülést is tartott, amelyen az elnöki beszámoló és a napirendek mellett Weingartner Balázs, a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója is tájékoztatót
tartott.
2016. december 10-én a Perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre Egyesület által szervezett térségi Lucanapi rendezvény került megtartásra.
A mai napon az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás ülésén vettem részt, ahol az első három
negyedév költségvetésének tájékoztatása és a költségvetési rendelet módosítása történt meg.
A következő időszak eseményei. 2016. december 18-án a 4. adventi vasárnap kerül megrendezésre
az Egyházközség az iskolások fellépésével.
2016. december 20-án a Perkátai Népművészeti Foglalkozás év végi gálaműsora fog zajlani.
2016. december 24–én egyházközségi karácsonyi rendezvények kezdődnek 15 órakor a
Pásztorjátékkal és 21 órakor folytatódik az éjféli misével.
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait a beszámolóhoz. Amennyiben nincs, javaslom
elfogadásra a 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:
165/2016. (XII. 15.) 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. december 15.
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IV. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Negyedik napirendi pont az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelet-tervezet
megtárgyalása. A Fejér Megyei Kormányhivatal javaslattal élt a képviselő-testület rendeletére
vonatkozóan. Rendeletünk csak a háziorvosi, a védőnői és a fogorvosi alapellátások tekintetében
határozza meg a körzethatárokat, a házi gyermekorvosi, az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi,
házi gyermekorvosi, fogorvosi ügyeleti ellátás és az iskola-egészségügyi ellátás tekintetében nem.
Azért szükséges a rendelet megalkotása, hogy az egészségügyi alapellátásokra teljes körűen
meghatározzuk a körzethatárokat. Ki kellett kérni a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet és a
Magyar Orvosi Kamara Fejér Megyei Területi Szervezetének véleményét is a rendelettel
kapcsolatban. Felmerült annak a kérdése, hogy a két háziorvosi körzet egyesítése történjen meg. A
képviselő-testület előtt lévő rendeletben továbbra is két háziorvosi körzettel működne Perkáta.
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra az
egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelet. 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:
23/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta az egészségügyi
alapellátás körzeteiről szóló rendelet. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
V. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Ötödik napirendi pont OTP folyószámlahitel meghosszabbításával kapcsolatos döntéshozatal. A
stabilitási törvény értelmében az önkormányzat nem rendelkezhet éven túli lejáratú hitellel, kivéve,
ha a kormány engedélyt adott rá. A folyószámlahitelünk összege évek óta 7 000 000 Ft. A határozat
elfogadása azért szükséges, hogy az önkormányzat ne rendelkezzen éven túli lejáratú hitellel.
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra az
OTP folyószámlahitel megújítására vonatkozó határozati javaslatot. A döntés meghozatalához név
szerinti szavazás szükséges. Kérem Jegyző Urat, hogy ABC sorrendben sorolja fel a képviselőtestület tagjait.
Dr. Lakos László jegyző
Bogó Anikó.
Bogó Anikó képviselő
Igen.
Dr. Lakos László jegyző
Kovács Ferenc.
Kovács Ferenc képviselő
Igen.
Dr. Lakos László jegyző
Molnár József.
Molnár József képviselő
Igen.
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Dr. Lakos László jegyző
Somogyi Balázs.
Somogyi Balázs polgármester
Igen.
Dr. Lakos László jegyző
Szabó Tamás.
Szabó Tamás képviselő
Igen.
Dr. Lakos László jegyző
Szilasy László.
Szilasy László képviselő
Igen.
Dr. Lakos László jegyző
Vátkainé Boda Ildikó.
Vátkainé Boda Ildikó képviselő
Igen.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
166/2016. (XII. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta
Nagyközség
Önkormányzata
Képviselő-testülete
igénybevételét rendeli el.

folyószámlahitel

A hitel célja : likvid hitel
A hitel összege :

7 000 000 Ft

A hitel futamideje : 2017. január 1. – 2017. december 20.
Hitelfedezet : Az Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal:
 a hitel visszafizetésére,
 arra, hogy a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és
járulékait betervezi és jóváhagyja.
Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel valamennyi költségvetési bevételét,
annak hitel fedezetéül történő engedményezését.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből,
kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe
véve nem esik az 2011. évi CXCIV. tv. 10. §. /3/ bekezdésében meghatározott
korlátozás alá.
2./ A képviselő-testület felhatalmazást ad a Polgármesternek hogy az 1./ pont szerinti
feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést az
Önkormányzat képviseletében a Bankkal megkösse.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
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Határidő: 2016. december 15.
VI. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Hatodik napirendi pont a Perkátai Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása. A
Perkátai Általános Művelődési Központban ellenőrzést folytatott le az Emberi Erőforrások
Minisztériuma. Az ellenőrzés során tett észrevétel miatt szükséges az Alapító Okirat módosítása.
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Bogó Anikó képviselő
Az elmúlt időszakban egy intézményi ellenőrzés zajlott, ahol a könyvtár működését vizsgálták az
intézményen belül. A szakértő megfelelőnek tartotta a könyvtár működését, külön kiemelte a
könyvtárvezető munkáját, tevékenységét. Nagyon precíznek, aprólékosnak ítélte meg azt a munkát,
amit ő végez. Úgy gondolom, hogy egy nagyon pozitív végkicsengése volt az ellenőrzésnek.
Jelenleg még probléma, hogy a Győry-kastély felújítása kapcsán a könyvtár jelenleg is egy
ideiglenes helyen működik, amire igyekszünk megoldást találni, hogy egy méltóbb helyre
költözhessen vissza a könyvtár és egy nagyobb alapterületű helyiségben tudjon majd az olvasók
számára teret biztosítani. Az Alapító Okirat egy apró ponton változna. Az Alapító Okiratban
pontosan feltüntetésre kerülne az a törvény, amely meghatározza azt, hogy a könyvtári feladatok
ellátása, illetve a közművelődés az pontosan mely törvény alapján kerül ellátásra. Kérem a
képviselő-testületet, hogy fogadják el a módosító okiratot, illetve az egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okiratot. Jegyző Úrral és a Magyar Államkincstárral is egyeztettük az Alapító Okiratot.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a Perkátai Általános Művelődési
Központ Alapító Okiratának 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 határozatot hozza:
167/2016. (XII. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 89/2016. (VI. 28.) számú
határozatával elfogadott Perkátai Általános Művelődési Központ Alapító Okiratát a
határozat mellékletében foglalt tartalommal módosítja.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. december 15.
Okirat száma: ……../2016. (XII. 15.)
Módosító okirat
A Perkátai Általános Művelődési Központ a Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete által 2016. június 28. napján kiadott 89/2016. (VI.28) számú
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §–a és a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján –
Perkáta Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének …./2016. (XII.15.)
önkormányzati határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe – mely a módosított okirat 4.1. pontjában
szerepel – az alábbi rendelkezés lép:
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4.1. A költségvetési szerv közfeladata: az óvodai nevelés a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. Tv. 8. §-a alapján. Ellátja továbbá Perkáta közigazgatási területén a
nyilvános könyvtári ellátás és a közművelődési tevékenység feladatait. Így az intézmény
alaptevékenységeként a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 53-55., 64-65. §-ban meghatározott
feladatok ellátása.
Jelen módosító okiratot törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.
Kelt: Perkáta, 2016. december 8.
P.H.

Somogyi Balázs
polgármester
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom elfogadásra a Perkátai Általános Művelődési Központ egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okiratát. 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:
168/2016. (XII. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Perkátai Általános
Művelődési Központ 167/2016. (XII. 15.) képviselő-testületi határozattal módosított,
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jelen határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. december 15.
Okirat száma: ……./2016. (XII.15.)
Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Perkátai
Általános Művelődési Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
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1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Perkátai Általános Művelődési Központ
1.1.2. rövidített neve: Perkátai ÁMK
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 2431 Perkáta, Dózsa György utca 15.
1.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

1.

Perkátai ÁMK Szivárvány Óvoda

2431 Perkáta, Bocskai utca 1.

2.

Perkátai ÁMK Szivárvány Óvoda

2431 Perkáta, Bocskai utca 2.

3.

Perkátai ÁMK József Attila Nagyközségi
Könyvtár és Művelődési Ház

2431 Perkáta, Dózsa György utca 15.

4.

Perkátai ÁMK József Attila Nagyközségi
Könyvtár és Művelődési Ház

2431 Perkáta, Szabadság tér 11.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1994. január 1.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete.
2.2.2. székhelye: 2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése

székhelye

1

Vörösmarty Mihály Általános Iskola

2425 Nagykarácsony, Rákóczi utca 10.

2

Örökzöld Napközi-otthonos Óvoda

2425 Nagykarácsony, Béke tér 2.

3

Aba Sámuel Általános Iskola

8127 Aba, Szent István király tér 7.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete.
3.1.2. székhelye: 2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete.
3.2.2. székhelye: 2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
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4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: az óvodai nevelés a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Tv. 8. §-a alapján. Ellátja továbbá Perkáta
közigazgatási területén a nyilvános könyvtári ellátás és a közművelődési
tevékenység feladatait. Így az intézmény alaptevékenységeként a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény 53-55., 64-65. §-ban meghatározott feladatokat is
ellátja.
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati
besorolása:
1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

851020

Óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Iskolai előkészítő oktatás
a., Napközi Otthonos Óvoda
Alapfeladata: a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig – Nkt.
45.§ (2) bekezdésében meghatározottak szerint –történő nevelése.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől
számított fél éven belül betölti, - feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel,
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb
gyermek felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1)).
Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet
magába foglaló foglalkozás keretében folyik, az Óvodai Nevelés Országos
Alapprogramja szerint.
Az óvoda a gyermek 2,5 illetve 3 éves korától ellátja a gyermekek védelméről és
gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint a gyermek
napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is.
Az óvoda az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján ellátja a kiemelt
figyelmet igénylő tanulók közül a különleges bánásmódot igénylő sajátos
neveltetési igényű gyermekek integrált nevelését, a következő vonatkozások
szerint:
 mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos (F80), kevert
specifikus zavarral küzd (F83).
b., Könyvtár és Művelődési Ház






A Könyvtár és Művelődési Ház rendeltetése a helyi helytörténeti
hagyományok és helytörténeti eszközök, tárgyak, rendszerezése, a
létrehozott gyűjtemény gondozása, gyarapítása és bemutatása.
Megszervezi a kiemelt állami és önkormányzati rendezvényeket, ideértve
a kapcsolódó rendezvények szervezését is, különös tekintettel a település
hagyományos és rendszeres rendezvényeire.
A Könyvtár ellátja a közművelődési könyvtári feladatokat, gondozza a
meglévő könyv és egyéb információs állományt, gondoskodik
gyarapításukról és megőrzésükről. Egyenlő esélyű, korlátlan hozzáférést
biztosít a látogatóknak a kulturális értékekhez, és a nyilvános
információkhoz.
Ellátja közművelődési és kulturális feladatokat, színes kulturális
programokat kínál.
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4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

2

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

3

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

4

082044

Könyvtári szolgáltatások

082091

Közművelődés
fejlesztése

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek
gondozása

7

086090

Egyéb szabadidős szolgáltatás

8

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai

10

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

11

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

12

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

5
6

9

-

közösségi

és

társadalmi

részvétel

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Perkáta Nagyközség
közigazgatási területe.
5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A Perkátai Általános Művelődési Központ igazgatója, akit nyilvános pályázat
alapján 5 évi meghatározott időtartamra Perkáta Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete bíz meg, s gyakorolja tekintetében – a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglalt rendelkezések
szerint – a munkáltatói jogokat.
Az Általános Művelődési Központ igazgatója egyidejűleg intézményegység
vezetői feladatokat is ellát.
Az egyéb munkáltatói
Polgármestere gyakorolja.

jogkört

Perkáta

Nagyközség

Önkormányzat

Az Általános Művelődési Központot az igazgató képviseli.
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5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1
2

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. tv.

egyéb foglalkoztatásra irányuló
jogviszony (megbízási
jogviszony)

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. tv.

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1. A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: többcélú köznevelési intézmény – általános művelődési
központ.
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés.
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: önálló jogi személy.
Önállóan működő, az előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság
tekintetében teljes jogkörű, önálló bankszámlával rendelkező helyi
önkormányzati költségvetési szerv.
Pénzügyi-gazdálkodási feladatait – munkamegosztási megállapodás alapján
– a Perkátai Polgármesteri Hivatal látja el.
6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a
köznevelési intézményben
feladatellátási hely megnevezése

tagozat
megjelölése

felvehető,
maximális
gyermek-,
tanulólétszám

1

Perkátai ÁMK Szivárvány Óvoda (2431
Perkáta, Bocskai u. 1.)

-

50 (2 csoport)

2.

Perkátai ÁMK Szivárvány Óvoda (2431
Perkáta, Bocskai u. 2.)

-

72 (3 csoport)

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe
ingatlan
helyrajzi
száma
1
2
3
4

2431 Perkáta, Bocskai utca
1.
2431 Perkáta, Bocskai utca
2.
2431 Perkáta, Dózsa György
utca 15.
2431 Perkáta, Szabadság tér
11.

667/2; 667/3
1122/1
1104
180

vagyon feletti
rendelkezés joga
vagy a vagyon
használati joga
térítésmentes
használat
térítésmentes
használat
térítésmentes
használat
térítésmentes
használat

az ingatlan
funkciója, célja
óvoda
óvoda
művelődési ház,
könyvtár
művelődési ház
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7. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot 2016. július 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési
szerv 2013. május 31. napján kelt, 54/2013. (V.30.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom.
Kelt: Perkáta, 2016. december 8.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. §
(4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Perkátai
Általános Művelődési Központ ………………………………………………….napján kelt,
…………………………..
napjától
alkalmazandó
……………………………………………..okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása
szerinti tartalmának.
Kelt: Székesfehérvár, ........................................................................
P.H.
Magyar Államkincstár

VII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Hetedik napirendi pont Perkáta Nagyközség Önkormányzata kommunikációs és média
szabályzatának elfogadása. A kiküldött anyag elsősorban a Perkátai Hírekkel foglalkozik.
Szükséges lenne a többi kommunikációs formák szabályozása is. Javaslom, hogy foglalkozzunk
olyan média felületekkel is, amelyek most még nem használatosak, például a különböző internetes
fórumokkal, blogokkal, közösségi média felületekkel. Perkáta nevét használhatják a perkátai civil
szervezetek. Az idei évben például a Pénzügyőr Vadásztársaság fordult a képviselő-testülethez
azzal a kéréssel, hogy adjuk hozzájárulásunkat egy általuk létrehozott webcím nevében a Perkáta
név használatához. Az elmúlt időszakban olyan megkeresések érkeztek, amelyeknek nem tud eleget
tenni a Perkátai Hírek, ezért szeretné a szerkesztőbizottság írásos formában lefektetni a szabályokat.
Az elmúlt Perkátai Hírek lapszámban történt egy hiba. A nyomda jelezte, hogy ez az ő hibájuk és
elnézést kértek. Kérték, hogy a helyi fórumokon tájékoztassuk a lakosságot, hogy ők hibáztak, a
következő lapszámban szeretnék betenni az elnézéskérésüket. Jelezték, hogy a következő
lapszámból kedvezményt szeretnének biztosítani. Az újságot huszonöt éve egy szerkesztőbizottság
szerkeszti. A szerkesztőbizottságnak jelenleg három tagja van, Lászlóné Szabó Edit, Pavlicsek Zsolt
és Horváth Dóra. Javaslom elfogadni az elénk terjesztett Perkátai Hírek szervezeti és működési
szabályzatát. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Bogó Anikó képviselő
Alapvetően ez egy első lépés csak abba az irányba, hogy Perkáta Nagyközség Önkormányzatának
egy teljes kommunikációs és média szabályzata legyen. A szerkesztő bizottság azért állította össze
ezt a szabályzatot, hogy a saját dolgukat is megkönnyítsék illetve a személyeskedésnek, az újságba
nem illő dolgoknak a továbbiakban sem fognak helyet adni. A perkata.hu weboldalra is történik
utalás. A weboldalon megjelenő cikkeknek, tudósításoknak a nagy részét vagy a Polgármester Úr
vagy az intézmények dolgozói írják, illetve az ezekhez kapcsolódó fotókat is az intézmények
dolgozói készítik. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat tulajdonává válnak. Ezeknek a közlése,
átvétele az önkormányzat írásos engedélyével történhet. A tartalmi szabályozás nagyon fontos nem
csak a Perkátai Hírek, hanem a weboldal vonatkozásában is. A weboldalon bulvár híreknek nem
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adunk helyet, nem is adtunk eddig sem. Köszönöm a Perkátai Hírek Szerkesztőbizottságának a
munkáját!
Szilasy László képviselő
Örülök, hogy végre írásos formában is meghatározásra kerülnek az eddigi íratlan szabályok. Építő
javaslataim lennének a Perkátai Hírek szervezeti és működési szabályzatára vonatkozóan. Nem
biztos, hogy beletenném a községi online lapot. De ha belerakom, akkor az nem a Perkátai Hírek
internetes változata. A községi online lapnál az első mondatot nem így írnám, hogy a lap internetes
változata, mert nem a Perkátai Hírek internetes változata az online felület. A www.perkata.hu az az
önkormányzat információs weboldala.
Bogó Anikó képviselő
Ezt úgy gondolom, hogy az internetes változat megjelenik a weboldalon.
Somogyi Balázs polgármester
A Perkátai Hírek megjelenik a perkata.hu weboldalon is.
Szilasy László képviselő
A következő mondat azt írja, hogy az online felület előnyét élvezve, egyszerű és gyors tájékoztatást
kapnak a honlapra látogatók. Az, hogy a Perkátai Hírek a www.perkata.hu oldalon megjelenik, az
nem azonos azzal, hogy ez az oldal a Perkátai Hírek internetes változata. A Perkátai Híreket pdf
formátumban le lehet tölteni. Ott nincs olyan, hogy egyszerű és gyors tájékoztatást kapnak, azt a
www.perkata.hu oldalon kapják. Vagy kivenném ezt a részt, mert nem azonos a Perkátai Hírekkel,
hanem esetleg azt lehet közölni a szabályzatban, hogy a www.perkata.hu oldalon megtalálható
onlineban a Perkátai Hírek. A www.perkata.hu és a Perkátai Hírek nem ugyanaz. A lap internetes
változata az nem a www.perkata.hu oldal, hanem a weboldalon rá lehet kattintani a Perkátai Hírek
elektronikus változatára. A honlapon található cikkek, képek, dokumentumok kezdetű mondatba
beletenném, hogy a Perkátai Hírekben is található. Az 1.4 pont felett megjelenik a pártpolitikai
szempontok. Választások idején például megjelennek pártpolitikai szempontok a Perkátai Hírekben.
Bogó Anikó képviselő
Hirdetésként.
Somogyi Balázs polgármester
Mi mindig fizetett hirdetésként adtunk fel mindent.
Szilasy László képviselő
Akkor ez jó. A rovatoknál az intézmények és egységeik helyett azt írnám, hogy közintézmények és
egységeik. A Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola rovatnál a
közoktatási intézmények tájékoztatása, értesítése az iskolai eseményekről mondat szerepel. Ebben
mi adjuk a tájékoztatást. Ezt át kellene fogalmazni.
Somogyi Balázs polgármester
Nekünk erről szavaznunk kell, nem tudunk később fogalmazgatni, most kell.
Szilasy László képviselő
Az előzőeknél konkrétat mondok. A községi online lap oldalt ebben a formában én azt javaslom,
hogy hagyjuk ki.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom, hogy elektronikusra cseréljük az internetes szót.
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Szilasy László képviselő
Az is jó. Mondtam az intézmények és egységeik megváltoztatását közintézmények és egységeikre.
A közoktatási intézmény tájékoztatása, értesítése az iskolai eseményekről helyett a közoktatási
intézmény tájékozatója, értesítője az iskolai eseményekről legyen.
Bogó Anikó képviselő
Akkor mindenhol tájékoztatója kifejezésnek kell szerepelnie.
Szilasy László képviselő
Jóknak tartom a rovatokat. Nekem a Kína kincsei rovat kilóg. Betenném a Perkátai Kínai Központ
Nonprofit Kft. mellé. Ezt nem érzem rovatnak.
Bogó Anikó képviselő
Csak nem is a központ híre.
Szilasy László képviselő
De a központhoz kapcsolódik, mert a Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft. vállalja azt, hogy a
kínai kultúrát népszerűsíti Perkátán. A Kína kincsei rovat ezt csinálja.
Somogyi Balázs polgármester
A Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft. egy vagyonkezelő szerv. Nem ők írják a Kína kincsei
rovatot.
Szilasy László képviselő
Javaslom, hogy a Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft. aktualitásában legyen benne a Kína
kincsei. A közlemények, hirdetések rovat harmadik mondata azt írja, hogy amennyiben a hirdetés
fotót is tartalmaz, azt nagy felbontású JPG formátumban kell biztosítani. A kérdésem az lenne, hogy
meg kell-e jelölni a forrást? Ez megint szerzői jogi dolog. Én hirdetek valamit és kirakok egy ferrari
képet, nem biztos, hogy arra jogosult vagyok. Ha megjelenteti a hirdető, akkor ő vállalja a
felelősséget. Akkor neki meg kell jelölnie a kép forrását. Ha nem jelöli meg a forrást, akkor te
közölted le az ő hirdetéséhez. Kérném a hirdetéseknél, a fotóknál, hogy a forrást jelölje meg, hogy
honnan veszi a képet, akár egy honlap utalást. Nem kell ilyen?
Simon János operatőr
Ez így nem elég.
Szilasy László képviselő
De kellene, hogy megjelölje a forrást.
Bogó Anikó képviselő
Véleményem szerint az a hirdető felelőssége.
Simon János operatőr
Ha megjelöli a forrást és felhasználja, de nincs rá engedélye, akkor ugyanolyan rossz, mintha nem
jelöli meg.
Szilasy László képviselő
Igen, de akkor ő a felelős.
Simon János operatőr
Az a lehetőség van, hogy a hirdető nyilatkozik arról, hogy az adott kép használati joga birtokában
van.
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Szilasy László képviselő
Ha megjelöli a forrást és ő rakja be, akkor viszont az övé a felelősség, ha bekerül a Perkátai
Hírekbe.
Simon János operatőr
Nem, az nem jelenti azt.
Szilasy László képviselő
Köszönöm a segítséget. Akkor egy nyilatkozatot kell kérni a hirdetőtől.
Somogyi Balázs polgármester
Jelezném képviselő úr, hogy a hozzászólási ideje már rég lejárt. Itt konkrét javaslatokat kell tenni,
nincs időnk arra, hogy most kezdjünk el fogalmazni.
Szilasy László képviselő
Jó, akkor itt abbahagyom.
Somogyi Balázs polgármester
Ha most fogalmazgatunk, akkor nem fogunk a végére érni.
Szilasy László képviselő
Én ezt ebben a formában nem fogom támogatni.
Somogyi Balázs polgármester
Van erre lehetőség, akár a napirend elnapolására is. Úgy látom, hogy olyan témák vannak,
amelyekben nem történik meg a konkrét megfogalmazás. Azért érzem ezt nehéznek, mert most
szövegesen bele kellene tenni a változtatást. Érzem a megoldás felé vezető szándékot. Ez nem
megfogalmazás volt még azért.
Szilasy László képviselő
Az megfogalmazás volt, hogy ha fotót vagy bármilyen anyagot be akar tenni a hirdető, akkor
nyilatkoznia kell a forrásról.
Somogyi Balázs polgármester
Azért mondom, hogy szövegszerűen kell a változtatásokat megtenni.
Szilasy László képviselő
Most mondom.
Somogyi Balázs polgármester
Értem, de már a hetedik változtatásnál vagyunk. Biztos, hogy egyik képviselő sem tudná felsorolni,
hogy hánynál járunk.
Szilasy László képviselő
Hát én feltudom.
Somogyi Balázs polgármester
Akkor most össze kell szedni, hogy melyek pontosan a változtatások.
Szilasy László képviselő
Javaslom, hogy napoljuk el ezt a témát.
Szabó Tamás képviselő
Erre gondoltam én is.
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Somogyi Balázs polgármester
A szerkesztőség meg szeretné, ha elfogadnánk, mert a következő ülésekig ez nem történik meg.
Nem azt szeretném, hogy ne történjen semmi, hanem azt, hogy konkrétan történjen valami.
Felmerült az a kérés, hogy ne most tárgyaljuk ezt, hanem egységesen, csak a Perkátai Hírekkel
nagyjából végzett a szerkesztőség. Ezeket a javaslatokat a szerkesztőség szívesen fogadja, csak
szövegszerűen kellene beletennünk.
Szilasy László képviselő
Amit én eddig elmondtam, azt megfogalmaztam szövegszerűen.
Somogyi Balázs polgármester
Eddig elmondom mit fogtam fel. Az internetes helyett elektronikus kerül be, a tájékoztatás helyett
tájékoztatója kerül be, az intézmények és közintézmények között nem érzek különbséget. El tudom
fogadni, hogy közintézmények, de szerintem az intézmények is elég konkrétan meghatározza a
fogalmat. Most a képeknél járunk. A Kína kincsei az egy magánember által írt rovat, az nem a
Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft. által írt anyag.
Szilasy László képviselő
Ettől függetlenül azt javaslom, hogy a Kína kincsei ne külön rovatként jelenjen meg.
Somogyi Balázs polgármester
Ebben nem tudok állást foglalni, mert kellene a rovat írójának a véleménye is.
Szilasy László képviselő
A javaslatom az volt, hogy a Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft. hírei között jelenjen meg a
Kínai kincsei.
Somogyi Balázs polgármester
Az ügyvezető jelezte, hogy nem ő írja ezeket a cikkeket.
Szilasy László képviselő
De ettől még lehet ez a javaslatom.
Somogyi Balázs polgármester
Értem, de akkor ez egy jelzés a képviselő-testülettől, hogy a feladatai közé rendeljük ezt is.
Szilasy László képviselő
Én ezt javaslom, hogy ez legyen. Szavazásra teszed fel a kérdést és vagy megszavazzák, vagy nem.
Somogyi Balázs polgármester
Értem, de a Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének nem feladata a Kínai kincsei
rovat kezelése, gondozása, olvasása, írása. Ez nem tartozik oda, a két rovat meg nem zárja ki
egymást.
Szilasy László képviselő
Szerintem sem zárja ki egymást és ezért mondom. Most elvi vitát folytatunk a javaslatomról, nekem
ez a javaslatom.
Somogyi Balázs polgármester
Eddig megvan az a szándék, hogy ezeket a javaslatokat javításként fogadjuk el. Itt viszont egy
tényleges szavazásra fog sor kerülni. Én nem fogom támogatni az biztos, mert ez nem az ügyvezető
feladata.

19

Szilasy László képviselő
Nem kell neked támogatni. Én meg nem tartom jónak, hogy egy magánember írásait külön
rovatként kezeljük.
Somogyi Balázs polgármester
A Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft. cégformáját, utasításait is módosítsuk? Ezeket is vegyük
fel napirendre? Szerintem ezeket is fel kell vennünk.
Szilasy László képviselő
Micsodát?
Somogyi Balázs polgármester
Ha átmegy a javaslatod, akkor a céghez is hozzá kell nyúlnunk.
Szilasy László képviselő
Miért kéne hozzányúlni a céghez?
Somogyi Balázs polgármester
Mert az ügyvezetőnek nem az a dolga, hogy a Pavlicsek Zsolt írásait nézegesse.
Szilasy László képviselő
De nem kell nézni.
Somogyi Balázs polgármester
De most azt mondod, hogy hozzuk be alá. Ez olyan mintha azt mondanám, hogy szerintem az
általános iskola alá tegyük be a polgárőrségi híreket.
Szilasy László képviselő
És mi a probléma ezzel?
Somogyi Balázs polgármester
Mert nincs a kettőnek köze egymáshoz.
Szilasy László képviselő
Szerintem a cég meg a Kína kincsei között van valami kapcsolódás.
Somogyi Balázs polgármester
Nem szeretnék beleszólni, hogy milyen rovatok vannak a Perkátai Hírekbe, nem fogom
megmondani, hogy mit írjanak vagy mit nem.
Szilasy László képviselő
Tehát akkor magánemberek rovatokat csinálnak a Perkátai Hírekben.
Somogyi Balázs polgármester
Több is így történik.
Szilasy László képviselő
Jelen pillanatban egyetlenegy magánember ír a Perkátai Hírekbe.
Somogyi Balázs polgármester
Volt más magánember is, aki írt. Az Emlékeink rovatba is magánember írogat, csak az utóbbi
években nem jelent meg.
Szilasy László képviselő
Én ezt javaslom. Vagy elfogadja a testület, vagy nem.
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Somogyi Balázs polgármester
Egyenként fogunk az összes módosításról szavazni.
Szilasy László képviselő
Az elejétől kezdve arról beszélünk, hogy egyenként fogunk szavazni.
Somogyi Balázs polgármester
Nem. Én egybe akarom befogadni az összes módosító javaslatodat, amit most így hirtelen nem
tudok követni.
Szilasy László képviselő
Ha ez ilyen problémát okoz, akkor visszavonok mindenfajta hozzászólást.
Somogyi Balázs polgármester
Szerintem meg nem ez a megoldás. Én azt szerettem volna, hogy tudjunk szavazni.
Szilasy László képviselő
Én visszavontam minden javaslatomat.
Somogyi Balázs polgármester
Akkor visszavontad. Esetleg más javasolja ezeket a módosításokat? Akkor én szeretném befogadni
az internetes elektronikusra változtatását, a közintézményeket az intézmények helyett, a
tájékoztatója helyett tájékoztatását, a fotók kezelésére vonatkozó javaslatot. Nem mondom, hogy
ezek nem fontosak, de szerintem valaminek nagyobb hangsúlya van. Van-e egyéb kérdés,
hozzászólás? Mindenképpen szeretném visszahozni, mert ez nem egy kommunikációs és média
szabályzat, ez csak a Perkátai Hírekről szól, nem az összes felületről. A szerkesztőbizottság
szeretné, hogy minél előbb legyen egy dokumentum a kezében.
Szilasy László képviselő
Nincs benne a szerkesztőbizottság tagjainak a száma, a kiadónak nincs szerkesztőbizottsága.
Somogyi Balázs polgármester
Van-e esetleg más javaslat?
Molnár József képviselő
Javaslom, hogy napoljuk el a napirend tárgyalását.
Somogyi Balázs polgármester
Aki támogatja a szavazás elnapolását, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 3 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
169/2016. (XII. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem
támogatja a Perkátai Hírek szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról szóló
szavazás elnapolását.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. december 15.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom a képviselő-testületnek a Szilasy László képviselő által tett javaslatok elfogadását.
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Szilasy László képviselő
Én ezeket visszavontam.
Somogyi Balázs polgármester
Én ezeket befogadtam módosító javaslatként és javaslom elfogadásra. 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:
170/2016. (XII. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Perkátai Hírek szervezeti és működési szabályzatának tervezetét az alábbiak szerint
módosítja.
Az Általános rész 1.2 pontjában a községi online lap alcím alatt szereplő első mondat
internetes szövegrésze elektronikus szövegrészre változik.
Az Általános rész 1.2 pontjában a községi online lap alcím alatt szereplő utolsó
bekezdés első mondata az alábbiak szerint módosul:
A honlapon és a Perkátai Hírekben található cikkek, képek, dokumentumok Perkáta
Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az Általános rész 1.4 pontjában az intézmények és egységeik szövegrész
közintézmények és egységeik szövegrészre változik.
Az Általános rész 1.4 pontjában a közoktatási intézmény tájékoztatása, értesítése az
iskolai eseményekről szövegrész a közoktatási intézmény tájékoztatója, értesítője az
iskolai eseményekről szövegrészre változik.
Az Általános rész 1.4 pontjában a közlemények, hirdetések rovatcímet követő harmadik
mondat az alábbiak szerint módosul:
Amennyiben a hirdetés fotót is tartalmaz, azt nagy felbontású JPG formátumban kell
biztosítani, a hirdetőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az adott kép használati joga
birtokában van.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. december 15.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom, hogy mindenképpen hozzuk vissza a képviselő-testület elé a szabályzatot. Javaslom
elfogadásra a Perkátai Hírek szervezeti és működési szabályzatát egységes szerkezetbe foglalva az
elfogadott módosítási javaslatokkal. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
171/2016. (XII. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Perkátai Hírek szervezeti és
működési szabályzatát egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint fogadja el.
Perkátai Hírek szervezeti és működési szabályzata
Javaslat
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Általános rész
Perkáta Nagyközség Önkormányzata az 1991. évben alapított Perkátai Hírek időszaki
kiadvány működtetéséről folyamatosan gondoskodik.
1.1

A Perkátai Hírek jellege, terjesztésének köre

A Perkátai Hírek Perkáta nagyközség ingyenes közéleti havilapja.
Terjesztési köre: Perkáta nagyközség közigazgatási területén található minden lakóház;
az önkormányzat fenntartásában és tulajdonában lévő közintézmények és gazdálkodó
szervezetek; az önkormányzattal kapcsolatban álló partnerek benyújtott igény alapján.
Kétféle formában jelenik meg: nyomtatott és online változatban
A Perkáta Nagyközség Önkormányzatának hivatalában, valamint az intézményeiben
dolgozók - munkaviszonyban álló alkalmazottak, és közösségi szolgálatot végzők által, a beszámolókhoz és tudósításokhoz készített képek az önkormányzat tulajdonát
képezik.

1.2

A Perkátai Hírek adatai
Neve:
Azonosító
Alapításának éve:
Alapító szerv:
Kiadó:
Székhely:
Felelős szerkesztő:
Kiadásának gyakorisága:
Példányszám:
Terjedelme:
Méret:
Anyag:

Nyomdai munkálatokért
felelős cég neve, székhelye:
Nyomdai kivitelezés:
Nyomda telephelye:

Perkátai Hírek
Újság ISSN-2062-6819
1991.; első szám megjelenése: 1991. október
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
Perkátai Hírek Szerkesztőbizottsága
Havonta, de legalább kéthavonta
1450 példány
Minimum 16, maximum 24 oldal (borító + belív)
210 x 297 mm
Belív: Lwc 80 gr. ; Borító: Mega S fényes
műnyomó 115 gr

ALPHA-VET Kft. 1194 Budapest, Hofherr Albert
u. 38-40.
AlphaPress Nyomda és Kreatív Grafikai Stúdió
8000 Székesfehérvár, Homoksor 7.

A községi online lap
A lap elektronikus változata megjelenik Perkáta hivatalos honlapján, a www.perkata.hu
oldalon.
Az online felület előnyét élvezve, egyszerű és gyors tájékoztatást kapnak a honlapra
látogatók Perkáta közéletének aktuális híreiről. A nyomtatott változat mellett az online
felület is helyet biztosít a fizetett hirdetések megjelenésének.
A Perkátai Hírek internetes változata 2010. szeptemberi számától látható a honlapon, de
2008. áprilisi számától is megjeleníthető elektronikus formában.
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Neve:
Elérési helye:
Megjelenésének ideje:
Alapító szerve, tulajdonosa:
Kiadója:
Felelős szerkesztő:

Perkátai Hírek
www.perkata.hu /Önkormányzat/Perkátai Hírek
Egyidőben a nyomtatott kiadvánnyal
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Perkátai Hírek Szerkesztőbizottsága

A honlapon és a Perkátai Hírekben található cikkek, képek, dokumentumok Perkáta
Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezik. Bármiféle másodközlés kizárólag
írásos engedéllyel lehetséges. Engedélyt a Perkáta Nagyközség Önkormányzatának
képviselője, Somogyi Balázs polgármester adhat.
1.3

A Perkátai Hírek küldetésnyilatkozata
Perkáta lakosságának hiteles, pontos és rendszeres tájékoztatása a település helyi
eseményeiről, programjairól, valamint a pozitív értékteremtő kezdeményezések
bemutatása.
Törekvés arra, hogy minden korosztály megtalálja a lapban az őt érintő aktuális híreket,
programokat.
A helyi nyilvánosság, a lakosságnak a településsel való kapcsolatának biztosítása,
valamint a lokálpatriotizmus erősítése.
Közérthető nyelvezet, tematikus áttekinthetőség, lényegre törő megfogalmazás.
Nem ad teret a személyeskedéseknek, parttalan vitáknak. Kerüli a személyes
konfliktusok, a szélsőséges nézetek és vélemények, a pártpolitikai szempontok, a
pontatlan vagy hamis információk közlését.
1.4

Tartalmi – formai követelmények

A cikkek beküldési határidejét a szerkesztőbizottság határozza meg, amelyet a hírlap
Szerkesztőségi közleményében, és az Impresszumban teszi közzé.
Tematikus rendben ad helyet a hivatali, intézményi, környezetvédelmi,
egészségnevelési, bűnmegelőzési és egyéb, a lakosság szélesebb körű informálását
szolgáló cikkeknek. Terjedelmi korlátok figyelembevételével a lap helyt ad a helyi
szerzők irodalmi jellegű szépírásainak, főként verseik megjelentetésére, továbbá a helyi
alkotók életének, munkásságának bemutatására.
A tematikus áttekinthetőséget segíti a Rovat, feltüntetve - település életében fontos, a
lakosság eligazodását segítő,- az intézményekre, közszolgáltatásokra vonatkozó
információkat (cím, elérhetőség, nyitvatartási, ügyfélfogadási idők, stb.)




Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Az önkormányzat működéséről, a testületi üléseken történt fontosabb eseményekről,
helyi rendeletekről való tájékoztatás. Azon információk megjelenítése, melyeket
jogszabály előír (pl. pályázatok, választási közlemények stb.). Egyéb önkormányzati
döntésekről, a döntések előkészítése során felvetődött fontosabb kérdésekről való
tájékoztatás. A polgármesteri hivatal munkájával, az ügyintézéssel kapcsolatos
információk.
Közintézmények és egységeik
Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
A közoktatási intézmény tájékoztatása, értesítője az iskolai eseményekről
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Perkátai Általános Művelődési Központ
A helyi közművelődés, a kulturális értékek bemutatása és közvetítése a polgárok felé.
Közművelődési tevékenységek, lehetőségek ismertetése.
A nemzeti és a községi ünnepekre, egyéb rendezvényekre szóló meghívó közzététele,
valamint az ünnepekről való megemlékezés beszámolója.
József Attila nagyközségi Könyvtár
Szivárvány Óvoda
Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft
Perkátai Szociális Központ
Az intézmények tájékoztatásai az eseményeiről, programjairól, valamint az
értesítéseinek és felhívásainak közzététele.
Egészségügy
Közérdekű hírek
Tájékoztatás az egészségügyi ellátásokról, ügyeletekről
Védőnői szolgálat hírei
Gólyahír
Baba-Mama Klub hírei
Civil szervezetek hírei
Lehetőséget kapnak a helyi civil szervezetek, szerveződések és egyesületek, hogy
bemutathassák működési területüket, munkájukat, programjukat, és tájékoztatást
adjanak rendezvényeikről.
Számot ad a közösség számára példaértékű kezdeményezésekről.
Teret kapnak a rendőrség közbiztonsági és vagyonvédelmi felhívásai, közérdekű
tájékoztatói.
Beszámol a település sportjáról. Sportolási lehetőségeket ismertet.
Közösségi hírek
Bemutat perkátai, itt élő, innét elszármazott, vagy ide költözött kiemelkedő, illetve
közérdeklődésre számító tevékenységet végző, vagy végzett embereket.
Interjúk; Gratulációk; Köszöntők évfordulók alkalmából
Kína kincsei
Pavlicsek Zsolt rovata a kínai kultúráról
Egyházi írások
Beszámoló a helyi egyházközség jelentősebb eseményeiről, valamint az egyházi
rendezvényekre szóló felhívások
Az egyházi év jeles napjai, hagyományai Perkátán
Közlemények, hirdetések
Térítésmentes hirdetés: társadalmi célú, közérdekű közlemények, önkormányzati
tájékoztatás.
A hirdetési szöveget word formátumban kell eljuttatni az alábbi e-mail címre:
ujperkataihirek@gmail.com
Amennyiben a hirdetés fotót is tartalmaz, azt nagy felbontású JPG formátumban kell
biztosítani, a hirdetőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az adott kép használati joga
birtokában van.
Hirdetések, reklámok megjelentetésére a külön rendeletben meghatározott díjazás
alapján kerülhet sor.
(94/B/2008. (V.28.) Képviselő-testületi határozat alapján, díjtételek meghatározása
2008. június 1-i hatállyal.)
A hirdetési tarifákat a hirdetés megrendelőjének a lapzárta időpontjától a Perkátai Hírek
megjelenésétől számított 5 munkanapig kell kiegyenlítenie.
A hirdetés költségeit a Perkátai Polgármesteri Hivatal Pénztárában kell kifizetni a
hirdetőknek (2431. Perkáta, Szabadság tér 1.) személyesen, vagy átutalással.
Gyászjelentések, köszönetnyilvánítások térítésmentesek.
1. A lap szervezete
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2.1.

A laptulajdonos

A Perkáta Nagyközség Önkormányzata
A laptulajdonosnak joga van a lap munkájáról évente egyszer, illetve indokolt esetben
szükség szerint beszámolót kérni a felelős szerkesztőtől, melyet a képviselő-testület elé
terjeszt.
A lap fenntartásához, működtetéséhez szükséges pénzösszeget a képviselő-testület éves
költségvetésében irányozza elő.
2.2 .

A lap kiadója

A Perkáta Nagyközség Önkormányzata
A kiadó biztosítja a kiadáshoz szükséges feltételeket.
A kiadó jogosult a felelős szerkesztő által aláírt nyomdakész PDF anyagot a nyomdai
munkálatok megkezdése előtt a kezébe kapni.
A kiadó nem változtathat a felelős szerkesztő által elfogadott és átadott irat tartalmán.
2.3.

A Szerkesztő Bizottság
A Szerkesztő Bizottság összetétele

A szerkesztő bizottság tagjait - beleérve a felelős szerkesztőt is - a képviselő testület
választja meg.
A szerkesztő bizottság vezetője a felelős szerkesztő.
A szerkesztő bizottság tagjai a munkájukat önkéntes felajánlásként végzik,
tevékenységükért tiszteletdíjat, honoráriumot nem kapnak.
A tagok maguk is írnak cikkeket, fotókat készítenek, hirdetéseket szerveznek és
szerkesztőségi tanácsadók.
A szerkesztő bizottságnak felelőssége a beérkezett, közlésre szánt cikkek
megjelentetése. A tartalmat és formát megismerve, indokolt esetben ajánlást tehet a cikk
szerzőjének, az írásának módosításra, illetve annak kiegészítésére.
A kiadó szerkesztőbizottsága fenntartja magának a jogot, hogy a lap profiljába nem illő
írásokat nem jelenteti meg.
2.4. A felelős szerkesztő
A lap felelős szerkesztője a Perkáta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
által megválasztott természetes személy.
A lap felelős szerkesztőjének a lap munkájáról évenkénti – a testület külön kérésére,
indokolt esetben pedig szükség szerinti - beszámolási kötelezettsége van a képviselőtestület felé.
A felelős szerkesztő feladata:
A beérkezett újságcikkek rendezése, tartalmi-és formai követelményeknek való
megfelelésének ellenőrzése.
A felelős szerkesztő dönt a cikkek megjelenéséről az alábbiak szerint:
- megjelentetés változtatás nélkül,
- átírásra visszaadás a szerzőnek,
- nyelvtani hibák javítása a felelős szerkesztő által,
- az elfogadott cikk melyik lapszámban jelenjen meg,
- elutasítás.
A felelőssége gyakorlása érdekében vétójoggal rendelkezik, melyet indokolni köteles.
Az újság színvonalas szerkesztése.
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Rovat és cikklista összeállítása a rendelkezésre álló írások, cikkek alapján.
A nyomdai előkészítéssel- tördelés és tipográfia- összeállított lapterv alapján a
szerkesztő bizottsági vélemények, korrigálási javaslatok megbeszélése.
Lapterv elfogadása, aláírása, átadása véglegesítésre a nyomdába.
2.5.

A Szerkesztőség működése

A szerkesztő bizottság üléseit a felelős szerkesztő hívja össze, szükség szerint.
Az értekezletek időpontjai igazodnak az időszaki lap kiadásához, az anyagleadás
határidejéhez, valamint az aktualitásokhoz. Az ülés összehívása nem kötelező, a felelős
szerkesztő egyéb módon is tarthatja a kapcsolatot a tagokkal.
A felelős szerkesztő a szerkesztő bizottság ülésére meghívhat szerzőket, vagy
szakértőket tanácskozási joggal.
2.6.

A Szerkesztő Bizottsági ülés feladatai

A lap belső szerkezetének kialakítása.
A következő lapszámok előkészítése, javaslattétel a későbbi lapszámok
tartalmára, anyagokkal történő folyamatos feltöltésének megbeszélése.
A tagok javaslatot tehetnek megjelentetésre, illetve megírásra érdemes
cikkekre, szerzők személyére. A szerző felkérése a felelős szerkesztő joga és
feladata.
2.7.

A Szerkesztőség hatásköre

A cikkek tartalmi hitelességéért mindig a szerző a felelős.
Személyeskedő hangvételű, a lap arculatához és színvonalához méltatlan stílusú, cikkek
megjelentetésétől a szerkesztőségnek el kell zárkóznia.
Átdolgozásra ajánlott kéziratot csak a szerző módosíthat. Egyet nem értés esetén a
szerzőnek joga van a cikket visszavonni, a szerkesztőségnek joga van az átdolgozatlan
cikket visszautasítani.
A lap megjelenése előtt a nyomdai előkészítésért felelős személy ellátja a korrektori
feladatokat.
A Perkátai Hírek SZMSZ -javaslatát a szerkesztő bizottsági tagok jóváhagyásával
összeállította:

2016. december 12.
Lászlóné Szabó Edit
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. december 15.
VIII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Nyolcadik napirendi pont beszámoló a Faluház 2016. évi tevékenységéről. Minden év december 31ig kell tájékoztatást küldeni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére arról, hogy a Faluházat az
adott évben mire használtuk fel. A beszámolót a Perkátai Általános Művelődési Központ igazgatója
készítette. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Bogó Anikó képviselő
A beszámolóban kiemelésre került, hogy kik valósítottak meg rendezvényeket a faluházban. Több
képzés is volt a 2016-os évben a Faluházban, a véradásokat is a Vöröskereszt szervezésében ott
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valósítottuk meg. A színpadot igénylő műsorok, próbák ott kerültek megrendezésre. 155
alkalommal valósultak meg programok a Faluházban.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a Faluház 2016. évi tevékenységéről
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:
172/2016. (XII. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Faluház 2016. évi
működéséről szóló beszámolót. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. december 15.
IX. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Kilencedik napirendi pont önkormányzati képviselők tájékoztatása a képviselői tevékenységükről.
„Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2)
bekezdésének k) pontja értelmében az önkormányzati képviselő köteles kapcsolatot tartani a
választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői
tevékenységéről. Az erről készült beszámolót tárgyalja meg a képviselő-testület képviselőnként és
hoz személyenként határozatot. Minden képviselőt kértem, hogy az írásos beszámoló mellett
röviden, szóban is tegyen tájékoztatást. Elsőként Bogó Anikó képviselőt kérem, tájékoztassa a
választópolgárokat a képviselői tevékenységéről.
Bogó Anikó képviselő
A képviselői beszámolómat írásban átadtam a Polgármesteri Hivatal munkatársainak. Az
önkormányzati munkámat eleinte nehéz volt szétválasztani az intézményi tevékenységemtől. A
beszámolóban azokról az önkormányzati pályázatokról írtam, amikben szakmai segítséget
nyújtottam, a TOP-os pályázatok előkészítését emeltem ki, az óvoda bővítési projekt kapcsán egy
projektcsapat részeként dolgoztam ezen, a Győry-kastély felújítása során az előkészítésben és a
megvalósításban is vállaltam szerepet. A településen lezajlott prevenciós életmód programokhoz is
igyekeztem hozzájárulni.
Két kiemelt célom volt, amikor a képviselői posztot vállaltam. Az egyik a kastély főépületének
felújítása volt. Örülök, hogy a projekt előkészítésében és megvalósításában részt vehettem. Annak
még jobban örülök, hogy most itt a felújított kastélyban ülhetünk. A másik kiemelt cél az új óvoda
bővítése, illetve a bölcsődei csoport kialakítása. A már említett TOP-os pályázat szakmai részében
vettem részt. Reménykedünk benne, hogy ez a pályázat sikeres lesz. Még egy TOP-os pályázat
előkészítésében részt vettem az idei évben önkormányzati képviselőként. Ez pedig egy turisztikai
attrakció megvalósítása lenne, ami a kastély épületéhez kapcsolódik. Egy kinti rendezvénytér
kialakítása valósulna meg, illetve egy fényjáték megvalósítása is megtörténne, ami a térségben
egyedülálló lenne.
Somogyi Balázs polgármester
Kovács Ferenc képviselőt kérem, tájékoztassa a választópolgárokat a képviselői tevékenységéről.
Kovács Ferenc képviselő
2014. októberétől, a választás óta vezetem az önkormányzat egyetlen bizottságát, a Pénzügyi
Bizottságot. A bizottság ebben az évben eddig tíz ülést tartott és a képviselő-testületi ülés előtt
tárgyalja a napirendek nagy részét, nem csak a bizottság számára kötelezően előírtakat. Az
előkészítő munka mellett a bizottság kezeli a képviselői vagyonnyilatkozatokat is, amely
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kötelezettségnek az idei évben is minden hivatalban lévő képviselő eleget tett, Molnár József is
novemberi eskütétele előtt.
A bizottsági munka mellett fontosnak tartom az önkormányzati pályázatok előkészítésében való
munkálatokat ezért nagy öröm, hogy ebben az évben három fontos pályázatot tudtunk benyújtani,
amely önkormányzati épületek fejlesztéséhez kapcsolódik. Az óvoda bővítése évtizedek óta célja az
önkormányzatnak, a májusban benyújtott pályázattal bölcsőde is megvalósulhat újra Perkátán. Az
orvosi rendelő bővítése a fogorvosi rendelővel és a hetente ide látogató szakorvosok rendelőjének
kialakításával komoly szolgáltatásbővítést jelentene és egyre helyre hozná a perkátai egészségügyi
ellátásokat. A kastély főépülete ebben az évben készült el, szerencsére az egyik oldalszárny teteje is
felújult és harmadik jelentős pályázatunk a kastély turisztikai lehetőségeit bővítené.
Fontos volt számunkra, hogy idén vált ténylegessé a helyi kisvállalkozók (2,5 millió forintos
adóalapig) iparűzési adómentessége. Ezt a döntést még 2014. végén tettük meg a 2014-es választási
ígéreteink között, majd 2015-re került bevezetésre, de az áthúzódás miatt ez tényleges mentességet
idén adott.
Somogyi Balázs polgármester
Molnár József képviselő úrnak volt a legnehezebb dolga az idő rövidsége miatt.
Molnár József képviselő
A november 24-i ülésen tettem le az esküt. A mai pénzügyi bizottsági ülésen bizottsági tagként
kezdtem meg a munkámat. Bízom benne, hogy segíteni tudom az önkormányzat munkáját. Néhány
tervemről szeretnék szót ejteni. Fontosnak érzem a polgárokkal való kapcsolattartást, meg kellene
valósítani a képviselői fogadóóra tartását, ha igény van rá. Szükségesnek tartom a település
intézményeinél a rendszeres és szakszerű karbantartás megszervezését hozzáértő szakemberek
közreműködésével. Szükségesnek tartom az úthálózat fejlesztését anyagi lehetőségeinkhez mérten.
Gondolok itt a Dózsa György útra, a Szabadság térre és környékére és ahogy a közmeghallgatáson
is elhangzott, van néhány utca még ahol van tennivaló.
Somogyi Balázs polgármester
Szabó Tamás képviselőt kérem, tájékoztassa a választópolgárokat a képviselői tevékenységéről.
Szabó Tamás képviselő
Új önkormányzati képviselőként az első időkben fontos volt sok mindennel megismerkednem. Az
elmúlt években egy rövid időre dolgoztam a faluüzemeltetésben, így fontosnak érzem, hogy
településüzemeltetési feladatokra való rálátásom miatt ennek a területnek tanácsokat adjak.
Szerencsére sokan állítanak meg köztisztasági vagy hasonló problémákkal, amelyet továbbítok az
önkormányzat dolgozóknak és rendszeresen kapcsolatot tartok a faluüzemeltetési munkatársakkal.
Tagja vagyok a Pénzügyi Bizottságnak, amelyben az önkormányzati üléseknél sokkal nagyobb
viták szoktak lenni, de ezek az előkészítés miatt történnek, a képviselők elé az ülésre már csak a
bizottság által megtárgyalt témák jutnak el. Az önkormányzati választás előtt jelölttársaimmal több
kampányígéretet is tettünk, köztük végig kardoskodtam a vállalkozások fejlesztése mellett. A
pedagógusföld mezőgazdasági hasznosításán túl számos terve volt Perkátának az elmúlt 10-20
évben, de egyik sem járt eredménnyel. Idén két témában is hoztunk döntést ezzel a területtel
kapcsolatban és az egyikben már látható, hogy a fejlesztés megindult, és amelynek a végső célja
egy naperőmű park létrehozása. Emellett egy másik vállalkozással is előszerződést kötött az
önkormányzat. Fontosnak tartom azt is, hogy az önkormányzat létrehozott egy teljesen saját
tulajdonú vállalkozást, amely az első és a kastély üzemeltetésével és tevékenységével kapcsolatos.
A Perkáta Kínai Központ Nonprofit Kft. egyik felügyelőbizottsági tagjának delegált az
önkormányzat. A másik általam ajánlott kampányígéretben még nem sikerült eredményt elérnünk,
de reméljük, hogy folytatódik a Polgármesteri Hivatal fejlesztése a tető és az épületbelső
felújításával. A testvértelepülési kapcsolatokban is részt vehetek, mivel januárban a Polgármesteri
Újévi Köszöntő rendezvényen Saint-Maximinban járhattam, ahol önkormányzatunkat is elismerés
érte. Ősszel pedig a 25. évfordulós ünnepség kapcsán feladatokat vállaltam, illetve a delegáció
egyik tagját fogadtam.
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Somogyi Balázs polgármester
Szilasy László képviselőt kérem, tájékoztassa a választópolgárokat a képviselői tevékenységéről.
Szilasy László képviselő
A 2014-es választási kampányban személy szerint voltak odaírva vállalások mindegyikőnk
nevéhez. Én két területet jelöltem meg, amiből az egyik a mezőőrséggel kapcsolatos dolog, a másik
a térfigyelő kamerarendszer kiépítése. Ez az idei évben okafogyottá vált, hiszen ezt megelőzően
azért már megtörtént térfigyelő kamerarendszer kiépítése. A mezőőri program megvalósítása még
nem teljesült. Számomra kedves vállalás volt az uniós és hazai pályázati források elnyerése
infrastrukturális, oktatási, szociális, egészségügyi szakmai programokra. Az egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyú projekt 90 millió Ft összegű támogatást jelenthet,
amennyiben megnyeri Perkáta. Erről a döntés ebben a hónapban fog megszületni. A foglalkoztatás
és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások tárgyú
pályázat a Szivárvány óvoda bővítését tartalmazza. Új óvodai férőhelyek és bővített bölcsődei
helyek megvalósítását jelenti a pályázat. A projekt összege 18 millió Ft, a döntés várható időpontja
december. A harmadik pályázat a felújított Győry-kastélyra vonatkozik, amit Bogó Anikó is
említett. A társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú projekt
keretében fényjáték kialakítása történne meg a Győry-kastélyban. A pályázat költsége 76 millió Ft,
a döntés várható ideje december. Úgy gondolom, hogy a vállalkozásainkat az elképzeléseinkhez
képest túlteljesítettük. Vannak nyert pályázataink is. A Kínai-magyar Kulturális Turisztikai
Központ létrehozása a perkátai Győry-kastélyban tárgyú projekt 344 901 459 Ft összegű, 100 %
támogatási intenzitású támogatása nem kevés összeg. Ehhez jön 16 080 000 Ft-tal megvalósított
pályázat, melynek keretében az iskolánk diákjai kijuthattak az országhatáron kívül
Székelyudvarhelyre és testvériskolai kapcsolatot alakíthattak ki a Bethlen Gábor Általános
Iskolával. 11 080 000 Ft összegű volt az Együtt egymásért című pályázat. A pályázat keretében
szakmai együttműködést tudtunk kialakítani a baracsi Széchenyi Zsigmond Általános Iskolával. A
Hagyományaink újratöltve tárgyú, 25 millió Ft összegű projektben várhatóan 2017. márciusában
lesz döntés.
Nagyon örültem annak, hogy egy helyi amatőr művész alkotásával gyarapodott Perkáta közterülete.
Pavlicsek Attila készítette el Pongrácz Gergely szabadságharcos mellszobrát. Számomra ez azért
fontos, mert őt személyesen ismertem. Jó érzés ránézni naponta a mellszoborra és eszembe jutnak
azok az emlékek, amelyek hozzá kötnek. Annak is örülök, hogy Csányi Sándor roma
szabadságharcos emlékműve is odakerült az iskolához. Perkáta nem említhető meg a roma
közössége nélkül. Szimbolikus jelentőséggel bír, hogy az iskola területén egy roma
szabadságharcos emlékműve is ott van. Ezt kiemelendő dolognak tartom a magam részéről. Ezek
nem az én sikereim, hanem mindenkié, aki itt van.
Somogyi Balázs polgármester
Vátkainé Boda Ildikó képviselőt kérem, tájékoztassa a választópolgárokat a képviselői
tevékenységéről.
Vátkainé Boda Ildikó képviselő
Örülök, hogy részt vehettem ezekben a munkákban. Annak örülök a legjobban, hogy mindnyájan itt
ülehetünk a felújított kastélyban. Az önkormányzati feladataim között a testvértelepülési
kapcsolatok ápolását és koordinálását emeltem ki. Kisbáccsal nagyon jól működő egyesületi munkát
folytatunk. Siba Árpádné és Molnárné Horváth Zsuzsanna végzi a munka oroszlán részét. Úgy
gondolom, hogy egy példaértékű egyesület. A francia testvérvárosunk kapcsolata miatt februárban
Perkáta Nagyközség Önkormányzata és magánszemélyek létrehozták a Perkáta – Saint-Maximin
Baráti Egyesületet, amely még bejegyzés alatt van. Ezzel is szeretnénk erősíteni a huszonöt éve
fennálló kapcsolatot. Az önkormányzat részéről az egyesület vezetőségébe bekerültem. Már
korábban is tagja voltam azoknak a delegációknak, akik részt vettek a francia kapcsolatban,
vendégeket is fogadtam többször. Legutóbb a francia delegáció vezetője voltam. Nem csak a
francia, hanem a portugál csoportok programjainak szervezésében, a kivitelezésben is részt vettem.
Remélem, hogy ezek a kapcsolatok továbbra is fennmaradnak.
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Somogyi Balázs polgármester
El kell mondani, hogy minden képviselő 2006 óta térítés nélkül végzi a képviselői tevékenységét.
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait a beszámolókhoz. Amennyiben nincs,
személyenként teszem szavazásra a beszámolókat. Javaslom elfogadásra Bogó Anikó képviselői
tevékenységéről szóló beszámolóját.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
173/2016. (XII. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Bogó Anikó
képviselő képviselői tevékenységéről szóló beszámolóját.
A képviselő-testület megállapítja, hogy Bogó Anikó képviselő a választók felé éves
tevékenységéről a tájékoztatási kötelezettségét teljesítette.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. december 15.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom elfogadásra Kovács Ferenc képviselői tevékenységéről szóló beszámolóját.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
174/2016. (XII. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Kovács Ferenc
képviselő képviselői tevékenységéről szóló beszámolóját.
A képviselő-testület megállapítja, hogy Kovács Ferenc képviselő a választók felé éves
tevékenységéről a tájékoztatási kötelezettségét teljesítette.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. december 15.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom elfogadásra Molnár József képviselői tevékenységéről szóló beszámolóját.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
175/2016. (XII. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Molnár József
képviselő képviselői tevékenységéről szóló beszámolóját.
A képviselő-testület megállapítja, hogy Molnár József képviselő a választók felé éves
tevékenységéről a tájékoztatási kötelezettségét teljesítette.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. december 15.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom elfogadásra Szabó Tamás képviselői tevékenységéről szóló beszámolóját.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
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176/2016. (XII. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Szabó Tamás
képviselő képviselői tevékenységéről szóló beszámolóját.
A képviselő-testület megállapítja, hogy Szabó Tamás képviselő a választók felé éves
tevékenységéről a tájékoztatási kötelezettségét teljesítette.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. december 15.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom elfogadásra Szilasy László képviselői tevékenységéről szóló beszámolóját.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
177/2016. (XII. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Szilasy László
képviselő képviselői tevékenységéről szóló beszámolóját.
A képviselő-testület megállapítja, hogy Szilasy László képviselő a választók felé éves
tevékenységéről a tájékoztatási kötelezettségét teljesítette.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. december 15.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom elfogadásra Vátkainé Boda Ildikó képviselői tevékenységéről szóló beszámolóját.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
178/2016. (XII. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Vátkainé Boda
Ildikó képviselő képviselői tevékenységéről szóló beszámolóját.
A képviselő-testület megállapítja, hogy Vátkainé Boda Ildikó képviselő a választók felé
éves tevékenységéről a tájékoztatási kötelezettségét teljesítette.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. december 15.
Szilasy László képviselő 19:34 perckor távozott a képviselő-testületi ülésről
Somogyi Balázs polgármester
Mivel Szilasy László képviselő úr távozott az ülésről, ezért szükséges egy harmadik képviselő
megjelölése jegyzőkönyv-hitelesítőként. Javaslom Kovács Ferenc képviselő kijelölését
jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 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:
179/2016. (XII. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
jegyzőkönyv-hitelesítőnek jelöli ki Kovács Ferenc képviselőt.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
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Határidő: 2016. december 15.
X. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Tízedik napirendi pont a 2017. ülésterv elfogadása. A kiküldött üléstervhez képest három
módosítást javaslok elfogadni. Javaslom, hogy a 2017. január 19-i ülésre tervezett beszámoló a
Perkátai ÁMK 2016. évi tevékenységéről napirendet a 2017. szeptember 7-i ülésen tárgyaljuk.
Javaslom, hogy a képviselő-testület 2017. november 16-án tartsa meg a közmeghallgatást. Javaslom
a 2016. december 14-i ülés napirendjei közé felvenni az önkormányzati képviselők tájékoztatása a
képviselői tevékenységükről napirendet. Minden képviselőnek december 8-áig le kell adnia a
képviselői beszámolóját. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs,
javaslom elfogadásra a 2017. évi üléstervre vonatkozó módosítási javaslatokat. 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:
180/2016. (XII. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja
a 2017. évi üléstervhez érkezett módosítási javaslatokat az alábbiak szerint.
A Perkátai ÁMK 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót a 2017. január 19-i ülés
helyett a 2017. szeptember 7-i ülésen tárgyalja, a 2017. november 16-i ülés napján tartja
meg a közmeghallgatást, a 2017. december 14-i ülés napirendjei közé felveszi az
önkormányzati képviselők tájékoztatója a választópolgárok számára a képviselői
tevékenységükről napirendet.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. december 15.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom elfogadásra a 2017. évi üléstervet. 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:
181/2016. (XII. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 180/2016. (XII. 15.)
határozatban foglalt módosításokkal elfogadta a 2017. évi üléstervet az alábbiak szerint.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. évi ülésterve
Előterjesztő: Somogyi Balázs polgármester
Perkáta, 2016. december 8.
2017. január 19. (csütörtök) 17 óra
1. Javaslat a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési
Megállapodás felülvizsgálatára. Előterjesztő: Somogyi Balázs polgármester
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2. Javaslat Perkáta Nagyközség Önkormányzata polgármestere 2017. évi
szabadságolási ütemtervének jóváhagyására. Előterjesztő: Bogó Anikó
alpolgármester
3. Tájékoztató Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2016. évi településfejlesztési
és pályázati tevékenységéről. Előterjesztő: Somogyi Balázs polgármester
2017. február 2. (csütörtök) 17 óra
1. Javaslat Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésének
megállapítására. Előterjesztő: Somogyi Balázs polgármester. A javaslatot
előzetesen megvitatja a Pénzügyi Bizottság
2. Javaslat Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2017. évi Közbeszerzési Tervének
elfogadására. Előterjesztő: Somogyi Balázs polgármester
2017. április 20. (csütörtök) 17 óra
1. Beszámoló Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének
végrehajtásáról. A javaslatot előzetesen megvitatja a Pénzügyi Bizottság
2. Beszámoló a Perkátai Szociális Központ 2016. évben végzett munkájáról.
Előterjesztő: Barna Tímea intézményvezető. A javaslatot előzetesen megvitatja
a Pénzügyi Bizottság
3. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évben végzett munkájáról.
Előterjesztő: dr.
Lakos László jegyző, hivatalvezető. A javaslatot
előzetesen megvitatja a Pénzügyi
Bizottság
4. Rendőrségi tájékoztató a perkátai KMB-sek 2016-ban végzett munkájáról.
Előterjesztő: dr. Mák Attila őrsparancsnok
5. Éves ellenőrzési jelentés a 2016. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól.
Elterjesztő: Somogyi Balázs polgármester
2017. május 25. (csütörtök) 17 óra
1. Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2016. évben végzett munkájáról. Előterjesztő:
Kovács Ferenc bizottsági elnök
2. Tájékoztató a perkátai egészségügyi szolgáltatók és a Védőnői Szolgálat 2016.
évben végzett munkájáról. Előterjesztő: Dr. Kormos Zoltán és Dr. Szűcs
Mihály háziorvosok, Dr. Török Katalin fogszakorvos, Bogóné Plasek Krisztina
és Illés Eszter védőnők
3. Beszámoló a Perkátai Kínai Központ Nkft. 2016. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Bogó Anikó ügyvezető igazgató. A javaslatot előzetesen tárgyalja
a Pénzügyi Bizottság
2017. szeptember 7. (csütörtök) 17 óra
1. Tájékoztató a 2017. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről. A javaslatot
előzetesen tárgyalja a Pénzügyi Bizottság
2. Beszámoló a Perkátai ÁMK 2016. évi tevékenységéről. Előterjesztő: Bogó
Anikó, a Perkátai ÁMK intézményvezető
2017. november 16. (csütörtök) 17 óra
34

1. 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása. Előterjesztő: Somogyi
Balázs polgármester
2. Beszámoló az adóztatási tevékenységről. Előterjesztő: dr. Lakos László jegyző.
A javaslatot előzetesen tárgyalja a Pénzügyi Bizottság
3. Tájékoztató a
polgármester

környezet

állapotáról.

Előterjesztő:

Somogyi

Balázs

4. Bursa Hungarica és Arany János ösztöndíjpályázatok elbírálása. Előterjesztő:
Somogyi Balázs polgármester
5. Tájékoztató a 2017. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről. A javaslatot
előzetesen tárgyalja a Pénzügyi Bizottság
6.

Közmeghallgatás

2017. december 14. (csütörtök) 17 óra
1. Tájékoztató
Perkáta
Nagyközség
Önkormányzata
2017.
évi
településfejlesztési és pályázati tevékenységéről. Előterjesztő: Somogyi
Balázs polgármester
2. Önkormányzati képviselők tájékoztatója a választópolgárok számára a
képviselői tevékenységükről
Önkormányzati rendezvények és megemlékezések: 2017. március 15. – nemzeti
ünnep, 2017. augusztus 20. – állami ünnep, 2017. október 23. – nemzeti ünnep,
2017. október 27. – Halottak napja
A képviselő-testület valamennyi rendes ülésén napirendi pontok:
 Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről
 Bejelentések
Negyedévente állandó napirendi pont:
 Jelentés a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről
 Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
Feladat
Január
Előterjesztés Jan. 6.
leadási
határideje
I. kiküldés Jan. 9.
II. kiküldés Jan. 13.
Ülés
Jan. 19.
időpontja
Febr. 3.

Február
Jan. 20.

Április
Ápr. 7.

Jan. 23.
Jan. 27.
Febr. 2.

Ápr. 10. Máj. 15. Aug. 28.
Ápr. 13. Máj. 19. Szept. 1.
Ápr. 20. Máj. 25. Szept. 7.

Febr. 17. Máj. 5.

Június
Szeptember November December
Máj. 12. Aug. 25. Nov. 3. Dec. 1.

Jún. 19.

Nov. 6. Dec. 4.
Nov. 10. Dec. 8.
Nov. 16. Dec. 14.

Szept. 22. Dec. 1.

Dec. 29.

Jegyzőkönyv
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határideje
Az üléstervet Perkáta Nagyközség Önkormányzata a …./2016. (XII. 15.) határozatával
hagyta jóvá.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. december 15.
XI. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Tizenegyedik napirendi pont a bejelentések. Bejelentések napirendi pontban két téma szerepel.
Szükséges az önkormányzatnak döntést hozni arról, hogy a 2016-os év II., III., és IV. negyedévben
nem módosítja a költségvetését. A döntéshozatal három határozat elfogadásával történne meg. A
Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztéseket és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a
határozati javaslatot, amely szerint a képviselő-testület a II. negyedévben nem módosítja a
költségvetését. 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:
182/2016. (XII. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy „az
államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglalt
jogszabályi felhatalmazással nem kíván élni és a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016.
(II. 12.) önkormányzati rendeletét a II. negyedévben nem módosítja.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. december 15.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom elfogadásra a határozati javaslatot, amely szerint a képviselő-testület a III. negyedévben
nem módosítja a költségvetését. 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:
183/2016. (XII. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy „az
államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglalt
jogszabályi felhatalmazással nem kíván élni és a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016.
(II. 12.) önkormányzati rendeletét a III. negyedévben nem módosítja.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. december 15.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom elfogadásra a határozati javaslatot, amely szerint a képviselő-testület a IV. negyedévben
nem módosítja a költségvetését. 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:
184/2016. (XII. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy „az
államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglalt
jogszabályi felhatalmazással nem kíván élni és a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016.
(II. 12.) önkormányzati rendeletét a IV. negyedévben nem módosítja.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2016. december 15.
Somogyi Balázs polgármester
Két vállalkozás keresett meg minket szintén naperőmű park építése céljából. Egyrészt a volt 1849
hrsz-ú telken, amelyet már önkormányzatunk megosztatott. A SZÜV Oktatási Kft. 11 311 m2
alapterületű ingatlanra nyújtott be vételi ajánlatot nettó 250 Ft/m2 áron, 2 827 750 Ft összegben. Az
Albacomp EA Elektronikai Kft. öt damjanich utcai ingatlanra nyújtott be vételi ajánlatot, a 1746,
1747, 1748, 1749 és 1750 hrsz-ú ingatlanokra. Az ingatlanok összterülete 10 625 m2 nagyságú. A
vételi ajánlat összege nettó 400 Ft/m2, összesen 4 250 000 Ft. A rendeletünk értelmében az
aszfaltburkolatú utcákban az ingatlanár 600 Ft/m2, a többi utcában 400 Ft/m2. A két vállalkozás
elküldte számunkra az adásvételi szerződés tervezeteket. Ezzel kapcsolatosan volt problémánk, ami
miatt javaslom a napirend elnapolását, mert jelenleg nincs az országban a két vállalkozás kapcsán
érdemben nyilatkozatot tevő vezető. A vállalkozás pályázatot szeretne benyújtani. Csak abban az
esetben szeretnék megvásárolni a területet, ha a pályázatuk eredménnyel jár. A szerződés aláírásától
számított kilencven napon belül kívánják kifizetni az ingatlanok árát. A tulajdoni lapon szereplő
korlátozások a pályázat szempontjából a számukra nem előnyösek, ezért fontos, hogy minél
hamarabb átkerüljenek a nevükre. Fontos, hogy a cég érdekei ne sérüljenek, de az önkormányzati
vagyon se vesszen el. Amennyiben a cég idén tud megfelelő javaslatot tenni felénk, akkor még az
idei évben döntést tudunk hozni. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait, kérdéseit,
észrevételeit. Amennyiben nincs hozzászólás, a testületi ülést bezárom.
Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester a testületi ülést 19:45
perckor bezárta.
Somogyi Balázs
polgármester

Dr. Lakos László
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:
Szabó Tamás
képviselő

Szilasy László
képviselő
Kovács Ferenc
képviselő
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