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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Készült: A 2017. február 15-én 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről
Ülés helye: Községháza ülésterme
Jelen vannak:
Somogyi Balázs polgármester, Bogó Anikó, Vátkainé Boda Ildikó, Kovács Ferenc, Szilasy
László, Molnár József képviselő-testületi tagok
Dr. Lakos László jegyző
Somogyi Balázs polgármester
Köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel hat fő
testületi tag jelen van. Szabó Tamás képviselő úr jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv
hitelesítőknek felkérem Kovács Ferenc és Szilasy László képviselő-testületi tagokat, amennyiben a
képviselő-testületnek nincs ellenvetése. A meghívóban tizenegy napirendi ponttal került sor a
testületi ülés összehívására. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy egyéb napirendi pont
felvételére vagy napirend módosításra van-e javaslat? Amennyiben nincs, a képviselő-testület
tudomásul vette a napirendet. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a második, a harmadik, a negyedik, az
ötödik, a hatodik, a hetedik, a nyolcadik és a kilencedik napirendi pontot. Kérem a Pénzügyi
Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a bizottság döntéseiről.
Kovács Ferenc képviselő
Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek az előterjesztéseket.
I. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Első napirendi pont polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről.
Nyugdíjba vonulása előtti időszakát kezdi meg dr. Tóth Ferencné Ági néni, aki 2017. január 20-án
tartotta utolsó tanóráját a perkátai iskolában.
2017. január 21-én megvédte az Év magánfőzője címét Pavlicsek Csaba Ongán, a legjelentősebb
magyarországi magánpálinka-főző versenyen. Csaba az I. Perkátai és Regionális Pálinkaversenyt is
szervezi, amelynek időpontja március 18-a.
2017. január 26-án 90. születésnapja alkalmából László Klaudia aljegyzővel köszöntöttük Perkáta
Nagyközség Önkormányzata nevében Kenyér Józsefet, aki több évtizedig látott el településvezetői
feladatokat.
2017. január 30-án állampolgársági esküt tett a Polgármesteri Hivatalban a már több éve Perkátán
élő és családot alapító Vaszkun Beáta.
A Perkátai SE az elmúlt évben sikeres TAO-pályázatot nyújtott be, amelynek eredményeként
önrésszel együtt 3,5 millió forintos keretet tud fordítani a labdarúgó utánpótlásra. Az U7-U9-U11U13-as korosztályok szervezésére 2017. január 31-én az iskolában szülői értekezletet szervezett az
egyesület és az iskola a szülők tájékoztatására.
2017. február 1-jén vörös riasztás került kiadásra az Országos Meteorológiai Szolgálat részéről
településünkre is az ónos eső miatt, amelyben a Faluüzemeltetés és a Perkátai Roma Nemzetiségi
Önkormányzat munkatársai erőn felüli munkát végeztek a közlekedés biztosítása érdekében. Az
ónos eső után pedig belvíz problémákat kellett számos helyen kezelni, amiben köszönjük a Fejérvíz
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Zrt. telephelyi munkatársainak segítségét. Egy nagyobb teljesítményű szivattyút is vásárolt az
önkormányzat azért, hogy a házak előtti belvizes problémákra felkészüljünk.
2017. február 1-jén közgyűlést tartott a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület, amelyen döntött a
tagdíj mértékének emeléséről.
2017. február 2-án a Győry kastélyban 17 órakor került megnyitásra Szabó János rácalmási amatőr
festőművész kiállítása, amelyet Nógrádi Katalin nyitott meg.
2017. február 8-án este nagyszabású ünnepséget szervezett Őexcellenciája Duan Jielon Úr, a Kínai
Népköztársaság Magyarországon akkreditált rendkívüli és meghatalmazott nagykövete és felesége a
most kezdődő Kínai Újév, a Kakas Éve kapcsán, amelyen Perkáta Nagyközség Önkormányzata
részéről tettem eleget a megtisztelő meghívásnak. Chen Xiaojun, Perkáta régi barátja, a
Nagykövetség első beosztottja köszöntője után, az ELTE kórusa és a Zeneakadémia kínai hallgatói
adtak műsort. Duan Jielong Nagykövet Úr ünnepi beszédével köszöntötte a meghívottakat, a
magyar gazdasági, politikai és tudományos élet vezetőit, illetve a hazánkban élő kínai
meghívottakat. A Magyar Kormányt Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter képviselte. Az este
folyamán volt szerencsém köszönteni Nagykövet Urat és a nagykövetség vezetőit, találkozhattam a
Pécsi Tudományegyetem dékánjával, akivel a tavalyi évben egy Konfuciusz-szobor kapcsán
kapcsolatba kerültünk. Különböző idei évi programok szervezését végezhettem régi és új
kapcsolatainkkal, a sinológiai tanszékkel és a Magyar-kínai Társadalmi Kapcsolatok Fejlesztéséért
Alapítvány vezetőivel,
illetve
testvértelepülésünk,
Huaxiang
Magyarországon
élő
kapcsolattartójával. A rendezvény nem a szokásos protokoll szerint zajlott, hanem egy lazább, újévi
ünnepség volt, amelyen Nagykövet Úr az újévi jókívánságok átadása mellett tombolával is
megajándékozta a meghívottakat.
2017. február 9-én délben iskolai élménybeszámolóra érkezett Perkátára Csipes Tamara Rio
olimpiai bajnoka, akiről időközben kiderült, hogy perkátai származású. Tamara számos kérdésre
válaszolt pályafutásáról és magánéletéről, rengeteg aláírást adott és fotóra került fel.
2017. február 10-én szörnyű tragédia történt, amelyre hasonló példa nagyon rég nem fordult elő
Perkátán. Az esti órákban emberölés áldozata lett a Zöldfa utcai Síklaki Béla, településünk
megbecsült polgára. A rendőrség gyors intézkedésének köszönhetőn hamarosan elfogásra került a
cselekmény gyanúsítottja.
A Kultúrházak éjjel-nappal országos programsorozatba bekapcsolódott a Győry kastélyban működő
Magyar-kínai Kulturális Turisztikai Központ is és természetesen kínai témákkal várta az
érdeklődőket. 2017. február 12-én tea kóstolásán és kézműves-foglalkozásokon kívül Horváth Dóra
és Farkas Attila a kínai újév kapcsán tartott előadásokat.
2017. február 13-án tartotta idei első tanácsi ülését az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsa, amelyen megalkotta a társulás idei költségvetését.
A következő időszak eseményei.
2017. február 16-án 17 órakor a Perkátai ÁMK rendezi meg az éves Civil fórumot, amelyen az éves
programtervről egyeztet a települési civil szervezetekkel.
2017. február 17-én és 18-án 9 és 14 óra között elektronikai hulladékgyűjtésre kerül sor a Dészolg
Kft. szervezésében, amelynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal udvara.
2017. február 18-án az Óvodai Szülői Szervezet farsangi bálja kerül megrendezésre a Faluházban.
2017. február 23-án 16.30-kor a székesfehérvári Gárdonyi Géza Művelődési Házban nyílik meg a
42. Állomás Kulturális Egyesület kiállítása Dr. Baráth Károly és Rajcsányi László szervezésében
Azok a boldog békeidők címmel.
2017. március 3-án 17 órakor Dr. Obrusánszky Borbála történész tart előadást A hunok Ázsiában és
Európában címmel a Magyar-kínai Kulturális Turisztikai Központban.
2017. március 18-án megrendezésre kerül Pavlicsek Csaba szervezésében az I. Perkátai és
Regionális Pálinkaverseny, amelynek a helyszíne a kastély lesz
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait a beszámolóhoz. Amennyiben nincs
hozzászólás, javaslom elfogadásra az aktuális eseményekről szóló polgármesteri beszámolót. Aki
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
17/2017. (II. 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: 2017. február 15.
II. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Második napirendi pont Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésének
megállapításáról szóló rendelettervezet megtárgyalása. Az elmúlt hetekben a képviselő-testület
tagjai számos megbeszélésen foglalkoztak a költségvetés előkészítésével. Az elmúlt években a
feladatfinanszírozás a költségvetésünket oly módon szűkebbre szabta, hogy a feladatokhoz
kapcsolódó bevételek, illetve kiadások kevesebb mozgásteret adnak az önkormányzatnak. A
képviselő-testület a 2016. december 15-i ülésen fogadta el a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központtal kötött vagyonkezelési megállapodást, melynek értelmében 2017. január 1-jével a
Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épülete állami fenntartásba került.
Hozzávetőlegesen 20 millió Ft megtakarítást jelent az önkormányzatnak az átadás. A megtakarított
összegből önkormányzatunk pályázni szeretne egy futsal pályára, amelyet az iskola helyrajzi
számára telepítenénk, valamint a nyelvi labor bebútorozását is szeretnénk megvalósítani. A
fennmaradó 10 millió Ft-ból útfelújítást valósítanánk meg. Elsőként a Táncsics Mihály utcát fogjuk
felmérni. A 10 millió Ft nem fogja azt jelenteni, hogy aszfalt minőségű út fog kiépülni abban az
utcában, de elkezdünk egy pormentesítést. Az elmúlt évekhez képest kisebb mozgások történtek
még. A legfontosabb, hogy az önkormányzatnak saját hatáskörben lehetősége van arra, hogy a
Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját elmozdítsa. Az országosan
megállapított köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft. Eddig ehhez az összeghez nem nyúlhatott
hozzá az önkormányzat, most pedig lehetőség van ennek elmozdítására. A költségvetési rendelet
tervezetében 55 000 Ft illetményalapot állapítana meg a képviselő-testület. Ha a képviselő-testület
növeli az illetményalap mértékét, akkor az eddigi 20 %-os illetménykiegészítés nem kerül
megállapításra. Kérem, a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom
elfogadásra Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésének megállapításáról szóló
rendeletet. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi rendeletet alkotja:
1/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „Perkáta Nagyközség
Önkormányzata 2017. évi költségvetésének megállapításáról” szóló rendeletet. A rendelet a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
III. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Harmadik napirendi pont Perkáta Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek, valamint
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő
három évre várható összegének meghatározása. „Magyarország gazdasági stabilitásáról” szóló
2011. évi CXCIV. törvény értelmében az önkormányzatok hitelképessége korlátozott. Néhány
esetben van lehetősége az önkormányzatnak hitelt felvenni, de ehhez kormányzati döntés
szükséges. Nekünk ilyen projektünk nem volt. A pályázati kategóriák természetesen ez alól kiesnek.
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Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a
határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
18/2017. (II. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete „az államháztartásról” szóló 2011.
évi CXCV. törvény 29/A. §-ban előírt kötelezettségének eleget téve a saját bevételeinek és
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet
követő három évre várható összegét a következőkben határozza meg:
Bevételek
353/2011. (XII. 30.) Korm.
rend.
értelmében
az
önkormányzat
saját
bevételének minősül
1. a helyi adóból származó
bevétel
2. az önkormányzati vagyon és
az önkormányzatot megillető
vagyoni
értékű
jog
értékesítéséből
és
hasznosításából
származó
bevétel

2017

2018

2019

2020

30 750

30 750

30 750

30 750

12 404

12 404

12 404

12 404

3. az osztalék, a koncessziós
díj és a hozambevétel

0

0

0

0

4. a tárgyi eszköz és az
immateriális jószág, részvény,
részesedés,
vállalat
értékesítéséből
vagy
privatizációból
származó
bevétel

0

0

0

0

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel

1 685

1 685

1 685

1 685

6.
a
kezességvállalással
kapcsolatos megtérülés

0

0

0

0

44 839

44 839

44 839

44 839

Saját bevételek

e Ft-ban

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

e Ft-ban
2017

2018

2019

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0
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Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2017. február 15.
IV. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Negyedik napirendi pont a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban
álló köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelettervezet megtárgyalása. A rendelet arról
szól, hogy a képviselő-testület a tavalyi 20 %-os mértékű illetménykiegészítéssel szemben 2017.
évre nem állapít meg illetménykiegészítést a köztisztviselők részére. Kérem, a képviselő-testület
tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a Polgármesteri Hivatalban
foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló
rendeletet. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi rendeletet alkotja:
2/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a Polgármesteri
Hivatalban
foglalkoztatott
közszolgálati
jogviszonyban
álló
köztisztviselők
illetménykiegészítéséről” szóló rendeletet. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
V. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Ötödik napirendi pont Perkáta Nagyközség Polgármestere Cafetéria Szabályzatának megtárgyalása.
Jogszabályi kötelezettség alapján külön kell tárgyalni a polgármester cafetériáját a köztisztviselők
cafetériájától. A polgármester cafetéria juttatása nem térhet el a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselői számára meghatározott keretösszegtől. Kérem a képviselő-testület tagjainak a
hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
19/2017. (II. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Somogyi Balázs polgármester
cafetéria-juttatásának éves keretösszegét bruttó 200 000 Ft-ban határozza meg.
A képviselő-testület a polgármestert megillető cafetéria-juttatásról szóló szabályzatot a
határozat 1. melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak végrehajtásáról
intézkedjen és a juttatott pénzösszeget a polgármester által megjelölt folyószámlára utalja.
Felelős: Dr. Lakos László jegyző
Határidő: 2017. február 15.
1. melléklet a …/2017. (… … ) számú képviselő-testületi határozathoz
Perkáta Nagyközség Polgármestere
Cafetéria Szabályzata
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete „a közszolgálati tisztviselők
részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról” szóló 249/2012. (VIII. 31.)
Korm. rendelet 9. § (13) bekezdése, „a közszolgálati tisztviselőkről” szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 151. §-a, 225/L. §-a, „a személyi jövedelemadóról” szóló 1995. évi CXVII.
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törvény 71. §-a alapján a polgármester cafetéria-juttatási rendszerét a következők szerint
szabályozza.
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1) A cafetéria-juttatási rendszer a képviselő-testület által előre meghatározott keretösszegen
és juttatási elemeken belül egyénre szabott választásra ad lehetőséget.
2) A Cafetéria Szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) személyi hatálya Perkáta
Nagyközség Polgármesterére terjed ki.
3) Nem jogosult cafetéria rendszerbe tartozó juttatások igénybevételére:
a) a tartós külszolgálaton levő, illetve nemzeti szakértőként foglalkoztatott
polgármester,
b) a polgármester azon időtartam vonatkozásában, amelyre illetményre nem jogosult,
feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a harminc napot, a harminc napot
meghaladó távollét esetében a polgármestert a távollét első napjától kezdve nem
illeti meg a juttatás.
4) A cafetéria rendszer –meghatározott feltételekkel- a következő juttatásokat tartalmazza:
a) juttatott pénzösszegnek az éves keretösszeget meg nem haladó része,
b) Széchenyi Pihenő Kártya keretében (a továbbiakban: SZÉP kártya):
ba) szálláshely-szolgáltatás,
bb) melegkonyhás vendéglátóhelyeken biztosított étkezési-szolgáltatás,
bc) szabadidő eltöltést, rekreációt, az egészségmegőrzést szolgáló
szolgáltatás.
5) A 3. pontban meghatározott esetben, vagy ha a polgármester jogviszonya a tárgyév
közben szűnik meg, az időarányos részt meghaladó mértékben igénybe vett cafetériajuttatás értékét a távollét vége utáni első munkanapon, illetve a jogviszony
megszűnésekor vissza kell fizetni, továbbá – a polgármester választása szerint, ha a
juttatás természete ezt lehetővé teszi – vissza kell adni. Nem kell visszaadni a cafetériajuttatás értékét, ha a jogviszony a Kttv. 60. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
okból szűnik meg.
6) Áthelyezés esetén a polgármester cafetéria-juttatásra az egyes munkáltatóknál
időarányosan jogosult. Ha a polgármester a korábbi munkáltatónál az időarányos részt
meghaladó értékű cafetéria-juttatást vett igénybe, visszafizetési kötelezettség nem terheli,
azonban az időarányos részt meghaladó mértékkel az új munkáltatónál igénybe vehető
cafetéria-juttatás értékét – legfeljebb az új munkáltatónál igénybe vehető juttatás
mértékéig – csökkenteni kell.
II. Fejezet
A cafetéria-juttatásokra vonatkozó közös szabályok
1. A cafetéria-juttatásokra felhasználható éves keretösszeg megállapítása
1.1 A cafetéria-juttatásokra igénybe vehető 2017. évi keretösszeg 200 000 Ft, mely évente a
költségvetési rendeletben kerül meghatározásra. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít
fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő
közterhek megfizetésére is.
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1.2 Az éves keretösszeg e szabályzat I. Fejezet 4. pontjában meghatározott juttatási elemek
igénybe vételére használható fel, a III. Fejezetben meghatározott különös szabályok
szerint.
1.3 A tárgyévben igénybe nem vett összeg nem vihető át a következő évre.
1.4 A keretösszeget a jogviszony időtartamával arányosan kell megállapítani - az adott év
naptári napjai számának figyelembe vételéve - amennyiben a polgármester jogviszonya a
tárgyévben keletkezik, vagy szűnik meg.
2. A cafetéria-juttatási elemek kiválasztása
2.1 A cafetéria-juttatás éves keretösszegén belül választható elemek maximális összegéről a
személyzeti ügyintéző évente tájékoztatja a polgármestert.
2.2 A polgármester a tárgyév március 31-ig köteles nyilatkozni a tárgyévre vonatkozóan a
részére megállapított keretösszeg felhasználásáról, az általa választott cafetéria-juttatási
elemekről és mértékéről.
2.3 Ha a polgármester cafetéria jogosultsága év közben keletkezik, akkor az első munkában
töltött napot követő 10 munkanapon belül köteles nyilatkozni a részére megállapított
keretösszeg felhasználásáról.
2.4 választás érvényessége egy naptári évre szól, módosításra nincs lehetőség.
2.5 A polgármester az egyes cafetéria-juttatások elemeiből kizárólag a jogszabályokban
meghatározott adható értékig választhat.
2.6 A polgármester által fel nem használt összeg pénzbeli megváltására nincs lehetőség.
3. Eljárás a jogviszony megszűnése esetén
3.1 A polgármester köteles az utolsó munkában töltött napon a részére nyújtott cafetéria
összeggel elszámolni, ha a jogviszonya év közben szűnik meg. A juttatás elszámolásakor
figyelembe kell venni a polgármester névre szóló, a munkáltató által már megrendelt
utalvány összegét is.
3.2 A cafetéria-juttatási keret tárgyévre vonatkozó mértékének túllépése esetén a különbözet
a polgármester utolsó illetményéből levonásra kerül.
III. Fejezet
A cafetéria-juttatásokra vonatkozó különös szabályok
A polgármester részére biztosított cafetéria-juttatásokra felhasználható éves
keretösszeg terhére az egyes juttatási formák az alábbi szabályok szerint
választhatók.
1. Juttatott pénzösszegnek az éves keretösszeget meg nem haladó része
1.1 A Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézője a juttatott pénzösszegnek az éves
keretösszeget meg nem haladó részét a polgármester által meghatározott
folyószámlára utalja.
1.2 A juttatás évente egy összegben, az Szja. törvényben meghatározott mértékig
terjedően kerül kiutalásra.
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2. SZÉP-kártya
2.1 A SZÉP-kártya formájában igénybe vehető támogatást a polgármester étkezésre,
pihenésre, rekreációra használhatja fel.
2.2 Amennyiben a polgármester SZÉP-kártyát igényel, azt a munkáltató a Széchenyi
Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV.
12.) Korm. rendeletben meghatározott kibocsátó által kibocsátott elektronikus
utalványkártya formájában biztosít. A kártya utalványkártya, mely bankkártya elven
működik, de azzal nem azonos, így készpénzfelvételre nem jogosít.
2.3 A SZÉP-kártya számlára utalt támogatás, mely három egymástól elkülönített,
különböző célt szolgáló kártya alszámlát foglal magába:
a) szálláshely alszámlájára utalható, külön jogszabályban meghatározott
szálláshely szolgáltatásra felhasználható legfeljebb 225 000 Ft/év támogatás,
b) vendéglátás alszámlájára utalható, melegkonyhás vendéglátó-helyeken külön
jogszabályban meghatározott étkezési szolgáltatásra felhasználható legfeljebb
15 000 Ft/év támogatás,
c) szabadidő alszámlájára utalható, a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az
egészségmegőrzést
szolgáló,
külön
jogszabályban
meghatározott
szolgáltatásra felhasználható legfeljebb 75 000 Ft/év támogatás.
2.4 Az alszámlák között átjárás nem lehetséges, az adott alszámlára átutalt összeg nem
csoportosítható át.
2.5 A juttatás összegének a SZÉP kártya alszámlákra történő utalásáról a jegyző
gondoskodik.
IV. Fejezet
Záró rendelkezések
1. A szabályzat az elfogadását követő napon lép hatályba, és rendelkezéseit 2017.
január 1-jét követően kiadott cafetéria-juttatásokra kell alkalmazni.
2. A szabályzatot Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a …/2017.
(… …) számú képviselő-testületi határozatával fogadta el.

Dr. Lakos László
jegyző
VI. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Hatodik napirendi pont rendelkezés a települési környezetvédelmi alap felhasználásáról. A
környezetvédelmi alap összege 1 863 769 Ft. Meg kell határozni, hogy ezt az összeget az
önkormányzat mire kívánja fordítani. Az önkormányzat ezt az összeget zöldterületek védelmére,
fejlesztésére, zöldterület-gazdálkodásra, erdők védelmére, allergén növények elleni védekezésre
fordítja. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom
elfogadásra a határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
20/2017. (II. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Környezetvédelmi Alap –
1 863 769,- Ft – 2017. évi felhasználását – figyelemmel „az Önkormányzati
Környezetvédelmi Alap létrehozásáról” szóló 14/2004. (VI. 30.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdésében felsoroltakra – az alábbiak szerint határozza
meg.
Zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldterület-gazdálkodás, erdők védelme, allergén
növények elleni védekezés (Rendelet 4. § (1) bekezdés f) pont): 1 863 769.- Ft.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2017. február 15.
VII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Hetedik napirendi pont a polgármester illetményének és költségtérítésének, valamint az
alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének meghatározása. „Magyarország helyi
önkormányzatairól” szóló törvény módosítása értelmében változott a polgármester illetményének,
költségtérítésének, valamint a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának,
költségtérítésének összege. A törvény értelmében a polgármester illetménye 548 444 Ft, amelyet
száz forintra kerekítve kell megállapítani, ezért a határozati javaslatban a polgármester illetménye
548 400 Ft. Az illetmény összegétől függ a költségtérítés összege, mely az illetmény 15 %-a, tehát
82 300 Ft, amelynek elszámolása tételes elszámolással történik. A társadalmi megbízatású
polgármester tiszteletdíjától függ az alpolgármester tiszteletdíja. A 2010-2014-es időszakban dr.
Tóth Ferenc alpolgármester lemondott a tiszteletdíjáról. 2014-től a képviselő-testületnek meg kell
állapítania az alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését. Ezt követően, ha akar, lemondhat róla.
2014-ben Bogó Anikó alpolgármester a tiszteletdíjáról lemondott, a költségtérítését pedig sosem
vette igénybe. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom,
hogy a képviselő-testület a polgármester illetményének összegét 548 400 Ft-ban állapítsa meg. 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:
21/2017. (II. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Somogyi Balázs polgármester
havi illetményét 548 400 Ft-ban állapítja meg.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2017. február 15.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom, hogy a képviselő-testület a polgármester költségtérítését 82 300 Ft-ban állapítsa meg. 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:
22/2017. (II. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Somogyi Balázs polgármester
havi költségtérítését 82 300 Ft-ban állapítja meg.
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Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2017. február 15.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom, hogy a képviselő-testület Bogó Anikó társadalmi megbízatású alpolgármester
tiszteletdíját 246 000 Ft-ban állapítsa meg. 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:
23/2017. (II. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Bogó Anikó alpolgármester havi
tiszteletdíját 246 000 Ft-ban állapítja meg.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2017. február 15.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom, hogy a képviselő-testület Bogó Anikó társadalmi megbízatású alpolgármester
költségtérítését 36 900 Ft-ban állapítsa meg. 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:
24/2017. (II. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Bogó Anikó alpolgármester havi
átalány költségtérítését 36 900 Ft-ban állapítja meg.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2017. február 15.
Bogó Anikó képviselő
Az előző évek gyakorlatához hasonlóan le kívánok mondani a képviselő-testület által megállapított,
246 000 Ft összegű tiszteletdíjról és a 36 900 Ft összegű költségtérítést nem kívánom igénybe
venni.
Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm. Szeretnénk a ciklus végén bemutatni, hogy mennyi összeg megtakarítását jelentette a
tiszteletdíjról való lemondás. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy határozattal fejezze ki
köszönetét, hogy Bogó Anikó társadalmi megbízatású alpolgármester lemond a megállapított
246 000 Ft összegű tiszteletdíjáról. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Szilasy László képviselő
Ne várjuk meg a ciklus végét. Kiszámoltam, hogy ebben az évben bruttó 3 394 800 Ft-ról mond le
Anikó a település javára. Ehhez még hozzájön a járulék, a költségtérítés összege. Körülbelül 4
millió Ft-ról mond le Anikó. Amikor mi képviselők lettünk, akkor éves szinten 6 millió Ft volt a
képviselők tiszteletdíja és lemondtunk róla. És akkor még tizenkettő képviselő volt.
Somogyi Balázs polgármester
Anikónak volt kellemetlen, hogy a helyi médiumokban megjelent, hogy meg lett állapítva részére a
tiszteletdíj. Bárki úgy gondolhatta, hogy ezzel él is. Sokkal kevésbé volt hangsúlyos, hogy utána le
is mondott róla. Ezért szeretnénk egy határozattal megerősíteni, hogy ezt a bejelentését megtette.
Aki egyetért a javaslatommal, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
25/2017. (II. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki, hogy Bogó
Anikó társadalmi megbízatású alpolgármester lemond a 246 000 Ft összegű havi
tiszteletdíjáról.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2017. február 15.
VIII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Nyolcadik napirendi pont Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének
elfogadása. A közbeszerzési terv mellett a közbeszerzési szabályzat is módosításra kerül jogszabályi
változások miatt. A tervben már három közbeszerzés szerepel, amelyek tavaly kerültek benyújtásra.
Az orvosi rendelő felújítása, az óvoda bővítése, illetve egy fényjáték kialakítása a Győrykastélyban. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom
elfogadásra a közbeszerzési szabályzatra vonatkozó határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
26/2017. (II. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Perkáta
Nagyközség Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására vonatkozó
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
A képviselő-testület a 30/2016. (III. 23.) számú határozattal elfogadott közbeszerzési
szabályzatot az ülésen elhangzottak és az előterjesztésben foglaltak alapján módosítja, és
az előterjesztés melléklete szerint fogadja el.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2017. február 15.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom elfogadásra a közbeszerzési tervre vonatkozó határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
27/2017. (II. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Perkáta Nagyközség
Önkormányzata 2017. évi összesített közbeszerzési tervét jelen határozat 1. melléklete
szerint hagyja jóvá.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2017. február 15.
1. melléklet
Perkáta Nagyközség Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési terve
Időbeli ütemezés
Sor került-e
A
Irányadó
Tervezett
vagy sor kerülközbeszerzés eljárásrend
eljárás
az eljárás
szerződés
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tárgya (becsült
értéke)

típus

I.

Árubeszerzés

II.

Építési beruházás

megindításának,
illetve a
közbeszerzés
megvalósításának
tervezett
időpontja

teljesítésének
várható
időpontja
vagy a
szerződés
időtartama

e az adott
közbeszerzéssel
összefüggésben
előzetes
összesített
tájékoztató
közzétételére?
nem

Fényjáték
kialakítása
52.283.465,Ft

Nemzeti
Kbt.
Harmadik
rész

Óvodabölcsöde
építése
(118.110.236,Ft)

Nemzeti
Kbt.
Harmadik
rész

Orvosi
rendelő
bővítése,
szolgálati
lakások
felújítása
(57.874.016,Ft)

Nemzeti
Kbt.
Harmadik
rész

Kbt.
Harmadik
rész 115 §
hirdetmény
közzététele
és tárgyalás
nélküli
eljárás
Kbt.
Harmadik
rész 115 §
hirdetmény
és tárgyalás
nélküli
eljárás
Kbt.
Harmadik
rész 115 §
hirdetmény
és tárgyalás
nélküli
eljárás

2017. március

2018. február

nem

2017. március

2018. június

igen

2017. április

2018.
december

nem

Perkáta Nagyközség Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési terve
Időbeli ütemezés
Sor került-e
vagy sor kerüle az adott
az eljárás
A
szerződés
Tervezett
közbeszerzéssel
megindításának,
közbeszerzés
Irányadó
teljesítésének
eljárás
összefüggésben
illetve a
tárgya (becsült eljárásrend
várható
típus
előzetes
közbeszerzés
értéke)
időpontja vagy
összesített
megvalósításának
a szerződés
tájékoztató
tervezett
időtartama
közzétételére?
időpontja

III.

Szolgáltatás-megrendelés

IV.

Építési koncesszió

V.

Szolgáltatási koncesszió
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IX. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Kilencedik napirendi pont előterjesztés a Perkátai Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt
feladatairól. Az előterjesztést Jegyző Úr készítette el, amely a legfontosabb önkormányzati,
intézményi feladatokat tartalmazza. Az elmúlt időszakban a gyámügyi kérdések sokkal nagyobb
hangsúlyt kaptak, hiszen több mint negyven gyermek él Perkátán nevelőszülőknél. A kiemelt
feladatok közé egy új feladat is bekerült, amely az ASP keret és szakrendszer bevezetésére
vonatkozik. Az ASP rendszer infrastrukturális kiépítésére az önkormányzat nyert egy pályázatot a
tavalyi évben 7 millió Ft összegben. Az eszközök leszállítása lezajlott. Kérem a képviselő-testület
tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a Perkátai Polgármesteri
Hivatal 2017. évi kiemelt feladatairól szóló előterjesztést. 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:
28/2017. (II. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Perkátai
Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt feladatairól szóló előterjesztést. Az előterjesztés a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2017. február 15.
X. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Tízedik napirendi pont Perkáta Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő 1105 hrsz-ú
(Perkáta, Dózsa György utca 13.) ingatlanon sportpálya létrehozásával kapcsolatos döntéshozatal. A
futsal pálya létrehozása érdekében TAO forrást kaptunk a Hungrana Kft-től. 25 millió Ft-ot át is
utalt a Hungrana Kft. erre a célra. Költségvetésünkben biztosítottuk a 30 %-os önrészt. Hamarosan
kiírásra kerül a pályázat. A Magyar Labdarúgó Szövetséghez kell benyújtani a pályázatot. A
képviselő-testület hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség sportpályát
létesítsen a Perkáta, Dózsa György utca 13. szám alatti ingatlanon. Kérem a képviselő-testület
tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a határozati javaslatot. Aki
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
29/2017. (II. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Perkáta
Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő 2431 Perkáta, Dózsa György utca 13.
(hrsz: 1105; Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola)
szám alatt található ingatlanon a Magyar Labdarúgó Szövetség sportpályát létesítsen.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat
aláírására.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2017. február 15.
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XI. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Tizenegyedik napirendi pont a bejelentések. Első téma az óvodai beíratást megelőző hirdetmény
közzététele. Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A
beiratkozás időpontjára vonatkozóan a fenntartónak közleményt vagy hirdetményt kell közzétennie.
A Szivárvány Óvoda fenntartója az önkormányzat. A határozati javaslat értelmében az óvodai
beiratkozás időpontja 2017. április 20-a és 21-e. Kérem a képviselő-testület tagjainak a
hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra az óvodai beíratást megelőző hirdetmény
közzétételére vonatkozó határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
30/2017. (II. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az általa fenntartott Szivárvány
Óvoda intézményében a 2017/2018-as nevelési évre az óvodai beíratás és a bölcsődei
igényfelmérés időpontját 2017. április 20-i, 2017. április 21-i időpontban határozza meg. A
képviselő-testület az óvodai beiratkozás idejéről szóló hirdetményt a határozat 1.
mellékletében szereplő tartalommal fogadja el.
Az óvodai felvételi kérelmeket az óvodavezetőnél kell benyújtani, aki a felvételi átvételi
kérelem elbírálásáról legkésőbb 2017. május 30-ig értesíti a szülőket.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2017. február 15.
1. melléklet
Hirdetmény óvodai beíratásról
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete értesíti azokat a szülőket, akiknek
gyermeke a harmadik életévét 2017. augusztus 31-ig betölti, valamint a 2017/2018.
nevelési év során betölti a 3. életévét, hogy a fenntartásában működő
Szivárvány Óvodában
a 2017/2018. nevelési évre az óvodai beíratás és bölcsődei igényfelmérés időpontja
2017. április 20-a, 2017. április 21-e
A beíratás helye: Szivárvány Óvoda 2431 Perkáta, Bocskai István utca 2.
Az óvoda felvételi körzete Perkáta Nagyközség közigazgatási területe.
A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
1) a gyermek nevére kiállított születési anyakönyvi kivonat,
2) a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
3) a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet
igazoló hatósági igazolvány,
4) a gyermek társadalombiztosítási azonosító jelét tartalmazó hatósági bizonyítvány
(TAJ kártya).
Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2017. május 30-ig írásban
megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.
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A szülő a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel
fordulhat a jegyzőhöz. A kérelmet írásban, az óvodavezetőnél kell benyújtani. A jegyző a
másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy
megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.
Perkáta, 2017. február 15.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Somogyi Balázs polgármester
A 2017. január 26-i ülésen a képviselő-testület arról döntött, hogy a 0220 hrsz-ú kivett saját
használatú út művelési ágú ingatlannak a megosztásához hozzájárul. A területet szennyvízelvezetési
szolgalmi jog is terheli. Szükséges a képviselő-testület hozzájárulása ahhoz, hogy a 0220 hrsz-ú
ingatlan megosztását követően létrejött 0220/2 hrsz-ú ingatlanra az önkormányzat javára bejegyzett
szolgalmi jog változatlan tartalommal bejegyzésre kerüljön.
Dr. Lakos László jegyző
A szolgalmi jog arra a területre lesz visszajegyezve, ami az önkormányzat tulajdonában marad.
Ezért szükséges a határozat elfogadása.
Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a
határozati javaslatot, aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
31/2017. (II. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Perkáta
külterület 0220 hrsz-ú, kivett saját használatú út megnevezésű ingatlanra bejegyzett
szennyvízelvezetési szolgalmi jog az ingatlan megosztását követően létrejött 0220/2 hrsz-ú
ingatlanra Perkáta Nagyközség Önkormányzata javára változatlan tartalommal bejegyzésre
kerüljön.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2017. február 15.
Somogyi Balázs polgármester
Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy van-e egyéb kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, a
testületi ülést bezárom.
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Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester a testületi ülést 17:58
perckor bezárta.

Somogyi Balázs
polgármester

Dr. Lakos László
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Kovács Ferenc
képviselő

Szilasy László
képviselő
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