PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2017. május
15-én (hétfő) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült

JEGYZŐKÖNYV

Perkáta, 2017. május 15.
Határozatok: 57-62/2017. (V. 15.)

1

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Készült: A 2017. május 15-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi
ülésről
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme
Jelen vannak:
Somogyi Balázs polgármester, Vátkainé Boda Ildikó, Kovács Ferenc, Szilasy László, Molnár
József, Szabó Tamás képviselő-testületi tagok
Dr. Lakos László jegyző
Somogyi Balázs polgármester
Köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel hat fő
testületi tag jelen van. A rendkívüli testületi ülés telefonos meghívás alapján került összehívásra.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek felkérem Vátkainé Boda Ildikó és Szilasy László képviselő-testületi
tagokat, amennyiben a képviselő-testületnek nincs ellenvetése. Első napirendi pontban javaslom
tárgyalni a TOP-os pályázatokkal kapcsolatos döntéshozatalt, második napirendi pontban javaslom
tárgyalni az 55/2017. (IV. 20.) számú határozat felülvizsgálatával kapcsolatos döntéshozatalt.
Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy egyéb napirendi pont felvételére vagy napirend
módosításra van-e javaslat? Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a napirendet. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
57/2017. (V. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. május 15-i rendkívüli
képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el.
NAPIREND
1. TOP-os pályázatokkal kapcsolatos döntéshozatal
2. Az 55/2017. (IV. 20.) számú határozat felülvizsgálatával kapcsolatos döntéshozatal
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2017. május 15.
I. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Első napirendi pont TOP-os pályázatokkal kapcsolatos döntéshozatal. Perkáta Nagyközség
Önkormányzata pályázatot nyújtott be a foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésére, valamint az egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztésére vonatkozóan. A támogatási szerződések aláírása
folyamatban van. A TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00007 számú projekt keretében 180 millió Ft-ot
nyertünk az óvoda bővítésére, amely egy óvodai csoportszoba, a bölcsődei részleg, tornaszoba
bővítését tartalmazza. A TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00013 számú projekt keretében 90 millió Ft-ot
nyertünk az orvosi rendelő bővítésére, amely egy körülbelül 200 m2-es új szárny létrehozását és a
jelenlegi szárny részleges felújítását, illetve szolgálati lakás részleges felújítását tartalmazza.
Mindkét pályázat közbeszerzés köteles, ezért szükséges a közbeszerző kiválasztása. Mivel új
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épületekről van szó, ezért az engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése is
szükséges. Árajánlatokat kértünk mindkét pályázat esetében a közbeszerzési szakértői tanácsadás
szolgáltatás tárgyában, valamint az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére vonatkozóan.
Három árajánlatot kértünk be pályázatonként külön-külön a közbeszerzési szakértői tanácsadás
szolgáltatás ellátására, valamint az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére vonatkozóan. Az
óvoda bővítése esetében a közbeszerzési szakértői tanácsadás szolgáltatás tárgyában a
legkedvezőbb árajánlat a Vizi Consulting Kft. árajánlata 787 402 Ft + áfa, bruttó 1 000 000 Ft
összeggel. Az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére vonatkozóan a legkedvezőbb árajánlat a
Néz-Bau Kft. árajánlata 7 055 118 Ft + áfa, bruttó 8 960 000 Ft összeggel. Az orvosi rendelő
bővítése esetében a közbeszerzési szakértői tanácsadás szolgáltatás tárgyában a legkedvezőbb
árajánlat a Vizi Consulting Kft. árajánlata 629 921 Ft + áfa, bruttó 800 000 Ft összeggel. Az
engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére vonatkozóan a legkedvezőbb árajánlat a Néz-Bau Kft.
árajánlata 3 511 812 Ft + áfa, bruttó 4 460 000 Ft összeggel. Az említett vállalkozások árajánlatait
javaslom elfogadásra. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet.
Kovács Ferenc képviselő
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslatokat.
Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom,
hogy a TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00007 számú pályázattal kapcsolatban közbeszerzési szakértői
feladatok elvégzésével a Vizi Consulting Kft-t bízzuk meg 787 402 Ft+áfa összeggel. 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:
58/2017. (V. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15-FE1-201600007 pályázattal kapcsolatban közbeszerzési szakértői tanácsadás szolgáltatás
tárgyában benyújtott ajánlatokkal kapcsolatos eljárást eredményesnek nyilvánítja, és
nyertes ajánlattevőnek hirdeti ki a Vizi Consulting Kft-t (8111 Seregélyes, Kodály
Zoltán u. 9.) 787 402 Ft+212 598 Ft áfa összeggel. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2017. május 15.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom, hogy a TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00007 számú pályázattal kapcsolatban engedélyezési és
kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó feladatok elvégzésével a Néz-Bau Kft-t bízzuk meg 7 055
118 Ft+ áfa összeggel. 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:
59/2017. (V. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15-FE1-201600007 pályázattal kapcsolatban engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése szolgáltatás
tárgyában benyújtott ajánlatokkal kapcsolatos eljárást eredményesnek nyilvánítja, és
nyertes ajánlattevőnek hirdeti ki a Néz-Bau Kft-t (8111 Seregélyes, Fő u. 123.) 7 055
118 Ft+ 1 904 882 Ft áfa összeggel. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
a vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
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Határidő: 2017. május 15.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom, hogy a TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00013 számú pályázattal kapcsolatban közbeszerzési
szakértői tanácsadás feladatok elvégzésével a Vizi Consulting Kft-t bízzuk meg 629 921 Ft+áfa
összeggel. 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:
60/2017. (V. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-15-FE1-201600013 pályázattal kapcsolatban közbeszerzési szakértői tanácsadás szolgáltatás
tárgyában benyújtott ajánlatokkal kapcsolatos eljárást eredményesnek nyilvánítja, és
nyertes ajánlattevőnek hirdeti ki a Vizi Consulting Kft-t (8111 Seregélyes, Kodály
Zoltán u. 9.) 629 921 Ft+170 079 Ft áfa összeggel. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2017. május 15.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom, hogy a TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00013 számú pályázattal kapcsolatban engedélyezési és
kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó feladatok elvégzésével a Néz-Bau Kft-t bízzuk meg
3 511 812 Ft+áfa összeggel. 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:
61/2017. (V. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-15-FE1-201600013 pályázattal kapcsolatban engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése szolgáltatás
tárgyában benyújtott ajánlatokkal kapcsolatos eljárást eredményesnek nyilvánítja, és
nyertes ajánlattevőnek hirdeti ki a Néz-Bau Kft-t (8111 Seregélyes, Fő u. 123.) 3 511
812 Ft+ 948 188 Ft áfa összeggel. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2017. május 15.
Somogyi Balázs polgármester
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy minimális összeggel a tervezési feladatok magasabbak,
mint ami a pályázatban rendelkezésre áll. A pályázatok benyújtása és a döntés között
hozzávetőlegesen egy év telt el. Nettó összegben 320 000 Ft a különbség, amelyet saját forrásból
kell kiegészíteni. A közbeszerzési feladatokra szánt összeg a tervezés összegéhez képest
alacsonyabb. A közbeszerzési szolgáltatás esetében a Vizi Consulting Kft. Vágner Elzával működik
együtt, aki számos közbeszerzési feladatot látott el már a perkátai projektek kapcsán.
II. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Második napirendi pont az 55/2017. (IV. 20.) számú határozat felülvizsgálatával kapcsolatos
döntéshozatal. Az elmúlt időszakban mindenki érzékelhette, hogy elég komoly médianyomás
nehezedett önkormányzatunkra az április 20-i döntéssel kapcsolatban, amelyben a Dózsa György
utca és a Sport utca sarkán közterületet biztosítottunk a Horthy szobornak. Az akkori kérelemben az
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adományozási szerződést csak előkészítettük, de aláírásra nem került, mivel az adományozás még
nem történt meg a három perkátai magánszemély által felajánlott Horthy-szobor kapcsán. Az
önkormányzat akkor arra hivatkozott, hogy hasonló megvalósulás mentén már történt közterületi
szobor felállítása Perkátán, amelynek keretében perkátai magánszemélyek által felajánlott,
közpénzbe nem kerülő, illetve jogszabályi tiltás alatt nem lévő személynek történt szobor állítása,
ahogy itt is történt volna. Olyan komoly médianyomás nehezedett ránk, hogy az országos
televíziók, hírportálok, az országos politikai pártok is foglalkoztak ezzel a kérdéssel, azért, hogy
Horthy Miklós ellen vagy vele szemben foglaljanak állást. Jó néhány országos politikus régebben
tett nyilatkozatait is felhozták. Talán a legmagasabb szintű a múlt hét csütörtöki kormányinfón
történt, amikor kérdés hangzott el Lázár János miniszter úr felé. A döntés kapcsán azt hittük, hogy
helyi döntés, de látható, hogy országos politikai témává tették. Mindvégig azt hangsúlyoztam, hogy
perkátai polgárokért állunk ki és mindig a perkátai polgárok véleményét vesszük figyelembe.
Három perkátai polgárnak a felajánlása az számunkra fontosabb, mint az országos médiának a
véleménye. Ennek mindaddig így kellett lennie, ameddig múlt hét csütörtökön perkátai polgárok be
nem jelentették, hogy aláírásgyűjtést kezdeményeznek, amely kapcsán a mai napig 352 aláírást
gyűjtöttek. Jelezték, hogy a Horthy szobor felállítása ellen gyűjtöttek aláírást és azt szeretnék, ha az
önkormányzat felülvizsgálná az akkori döntését. Ezt megelőzte még egy kérelem, a Függetlenek
Perkátáért Egyesület benyújtott kérelme. Szó szerint az egyesület kérelme így szól.
Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt hetekben nagyon sok perkátai lakos kereste meg Egyesületünket azzal, hogy egyet nem
értésüket jelezzék a tervezett Horthy szobor kihelyezésével kapcsolatban. Sok idős emberben mély
fájdalom él a Horthy nevével jelzett korszakkal kapcsolatban, sebeik feltépését érzik a tervezett
május 20-i esemény kapcsán. Egyesületünk emiatt döntött úgy, hogy megírja ezt a tiltakozó levelet
Önöknek. Tiltakozunk a szobor szeretett falunkban történő kihelyezése ellen! A Függetlenek
Perkátáért Egyesület határozottan kéri, hogy Polgármester úr és a Képviselő Testület gondolja át
ismételten döntését és vonja vissza az említett szobor közterületen való felállításáról hozott
határozatát. Bízunk abban, hogy az újratárgyalás még a szobor felavatása előtt megvalósul és
döntésük a kialakult helyzetben a legbölcsebb lesz.”
A magánszemélyek kezdeményezését nem rajtuk kérik számon, ebből látszik, hogy
mellékszereplőnek tekintik őket ebben az ügyben.
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a döntését vonja vissza. Ne biztosítson közterületet a Horthy
szobor felállítására a három perkátai adományozónak, illetve a Horthy szobor adományt ne fogadja
el. Nem is az országos média megjelenése zavaró - nyílván ez középpontba helyezte Perkátát hanem inkább a települési megosztottság, amit ez a téma okozott. Az országos politika megjelenése
a településen olyan megosztottságot, olyan békétlenséget, olyan nyugtalanságot okozott, amire
számos ember azt mondta, hogy most ez nem tesz jót a településnek, nincs szükségünk arra, hogy
országos politikai hadszíntérré váljunk. Látható az, hogy a megosztottság jelen van nem csak a
településen, hanem országosan is. Azt is kifejezték a lakók, hogy ilyen kérdésekben szeretnék azt,
hogy ha a véleményük ki lenne kérve. Pozitív példaként került meghatározásra az utcanévváltozás
esetében az internetes szavazás a www.perkata.hu oldalon. Azt is kérték helyi polgárok, hogy ha
hasonló jellegű témában, akár a Horthy korszakkal kapcsolatban történelmi előadások szervezése
történne meg, esetleg sokkal árnyaltabb, mélyebb véleményt tudnának kialakítani az emberek.
Kérem a képviselő-testületet, hogy a határozatot vonjuk vissza.
Az adományozóknak jeleztem, hogy én javasolni fogom a határozat visszavonását. Ezt a pénteki
szóbeli megbeszélésen közöltem velük. Azt is kértem, hogy a településünk számára az lenne a
legjobb, hogy ha a Horthy szobor felállítása semmilyen módon nem történne meg Perkátán.
Nyílván, ha az önkormányzat visszavonja a közterület használatáról szóló határozatát, attól még
elképzelhető, hogy magánterületen - amihez az önkormányzatnak semmi köze - megtörténhet a
szobor felállítása. Reagáltak az adományozók a megbeszélésünkre és egy írásos anyagot juttattak el
hozzánk, amelyben azt jelzik, hogy néhány száz lakos a demokrácia nézeteire hivatkozva
meghátrálásra kényszerítenek minket és továbbra is jelzik, hogy az adományt szeretnék felállítani
közterületen. Gyalázkodásnak érzik azokat az internetes véleményeket, amelyek szerintük nem csak
a szobor ellen, hanem személyünk, mint önkormányzati vezetők ellen történnek, uszításnak érzik
ezeket. Jelzik, hogy más perkátai projekteknél is, kátyúzás, közvilágítás, utcák rendben tartása is
zajlanak nagyon komoly viták a településen belül. Jelezték azt, hogy továbbra is politikamentessé
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szeretnék tenni a rendezvényt. Jelzik azt, hogy nem szeretnék visszavonni az adományozás tényét,
tehát nem állnak el az adományozástól. Felvetettük azt, hogy esetleg megtehetnék, hogy ők maguk
vonják vissza a kérelmüket, de jelezték ezt nem tudják megtenni. Jelzik, hogy május 20-án vagy a
tervezett helyen, a parkban, vagy magánterületen, ha kell, a saját kertjükben, de mindenképp
felavatásra kerül a szobor. Azt is jelzik, hogy mivel elkezdődött a szervezés, nagyon nehéz lenne
lemondani. Jelzésük szerint 50-100 embert hívtak meg, de nagyobb tömegre számítottak. Jelzik,
hogy a szobor körüli hírverés az a baloldali liberális média hírverése miatt történt meg. Ha a
képviselő-testület a visszavonó döntést meghozza, akkor pont a nemzeti radikális média fog
támadásba lendülni. Internetes petíciót is lehetett látni, amelyet 44 ember írt alá, amelynek harmada
volt perkátai. Ez nem a helyi írásban benyújtott aláírásgyűjtés, hanem egy regisztrációval történő
internetes aláírásgyűjtés a petíciók.com oldalon. Néhány kommentet is benyújtottak, amelyben arra
hivatkoznak, hogy rasszistáknak tartják őket a település lakosai, olyan lakosok, akik politikai
kalandornak tartják őket vagy pedig nem rendelkeznek kellő ismerettel, Horthy történelmi
szerepvállalását nem méltatják, hanem a rasszizmus tényét említik. Egy volt önkormányzati
képviselő aláírásgyűjtését is belinkelték, miszerint gyűlöletkeltést, uszítást végez, amikor az
adományozók csak egy megemlékezésre készülnek. Utolsó mondatuk, hogy „döntéseteket
tiszteletben tartjuk, bármilyen is legyen az, részünkről sem személyes, sem politikai
megnyilvánulásra ne számítsatok. Ezt a döntést a demokrácia jegyében elfogadjuk.” Ezzel zárja
Kun Barna, Kunné Kerekes Marianna és Pávics Attila a kérelmüket. A kérelmet a tegnapi napon
Bogó Anikó alpolgármesternek juttatták el személyesen. Ismerjük az adományozók véleményét.
Tudjuk azt, hogy olyan programot szerveztek, amelyben idejük, energiájuk és pénzük benne van,
tehát nyílván nekik káruk van ebből a rendezvényből, amiben elsősorban az erkölcsi kár a
legnagyobb. Elmondtam nekik, hogy három perkátai magánszemély véleménye állt szemben
országos médiumokéval és akkor még nem volt perkátai ellenvélemény. Most a hárommal szemben
van 352 írásban vállalt aláírás. Kérem a képviselő-testületet, hogy az 55/2017. (IV. 20.) számú
határozatát, amely a Dózsa György utca és a Sport utca sarkán lévő közterület használatát
biztosította volna három perkátai magánszemélynek, Kun Barnának, Kunné Kerekes Mariannának
és Pávics Attilának a tulajdonukban lévő Horthy szobor felállítására, a képviselő-testület vonja
vissza. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Szilasy László képviselő
Egyszerűsítettem magam számára a problémát. Úgy hoztuk meg a döntésünket, hogy három
magánszemély egy felajánlást tett Perkátának a Horthy szobor felállítására vonatkozóan. Én
megkérdeztem akkor is polgármester urat és utána járt és azóta sem derült ki más, hogy egy ma
Magyarországon Horthy Miklósról elkészített köztéri szobor felállításának jogi akadálya nincs.
Akkor azt gondoltam, ez világos gyakorlatilag mindenki számára, hogy ettől kezdve a képviselőtestület tagjai nem egy ideológiai döntést kell, hogy hozzanak, hanem a demokrácia elvét
figyelembe véve a magánszemélyeknek, akik a településünk lakói, azoknak a vélemény és
szólásszabadság nyilvánítási jogának a tekintetében kell döntenünk és meg kell adni a lehetőséget,
hogy ők a szólás szabadságával és a véleménynyilvánítás szabadságával tudjanak élni. Ez
mindaddig a demokrácia jegyében feléjük billentette a mérleget, amíg a polgármester úr nem
tájékoztatott bennünket arról, hogy a településen aláírásgyűjtés történt. A Függetlenek Perkátáért
Egyesület kérelmében azt írja, hogy vonjuk vissza a szobor közterületen való felállításáról hozott
határozatunkat. Mi nem a szobor felállításáról hoztunk határozatot, hanem a közterület átadásáról.
Mi a szobor felállításáról nem hoztunk határozatot, nem is hozhattunk, hiszen az magánszemélyek
kezdeményezése alapján jött létre. Érzem azt, ami az országos médiában történt, hogy a testület
szerepét, a polgármester úr szerepét kellőképpen félremagyarázták ebben a történetben. Nekünk ma
az a tisztünk, hogy a demokrácia jegyében figyelembe vegyük az aláírásokat. Ha csak négy perkátai
polgár jelezte volna, hogy nem kívánják a szobor ilyen fajta felállítását és vonjuk vissza azt a
döntésünket, hogy rendelkezésükre bocsátjuk az adományozóknak a közterületet, akkor nekünk azt
kell támogatni, mindenképpen a demokrácia figyelembevételével. Amit én sajnálok ebben, hogy
ahogy volt módom leülni az adományozókkal, én nagyon szívesen vettem volna, ha a tiltakozókkal
is le tudunk ülni és közvetlenül felénk érkeznek az érvek, nem hiszem, hogy ehhez aláírásgyűjtést
kellett volna kezdeményezni. Van annyi civil szervezete a településnek, akiknek ha jelzik vagy
közvetlenül a képviselő-testületnek, polgármester úrnak jelzik, akkor természetesen reagáltunk
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volna rá, ahogy eddig is reagáltunk más ügyben a civil szervezetek kezdeményezésére. Ahogy az
adományozók idejöttek, úgy az adományozást ellenzők is nyugodtan idejöhettek volna és
megkereshettek volna minket. Mindenképpen figyelembe kell vennünk a tiltakozást. Én is javaslom,
hogy a határozatunkat vonjuk vissza a közterületre vonatkozóan. A döntésünk egyszerűsége miatt
nem gondoltam volna, hogy a képviselő- testületre ilyen nyomás nehezedik. Ma volt nálam a
Dunaújvárosi Hírlap két munkatársa, akik meginterjúvoltak és beszélgettünk a Horthy szobor
kapcsán a folyamatokról. Megkérdezték, mi lehetett az oka annak, hogy ilyen tiltakozás hullám
indult el? Én visszakérdeztem, tudják-e, hogy kik az adományozók? Az újságíró fiatalember jelezte,
hogy ő igen, valahol megvan. De mondom kívülről tudja-e, hogy kik az adományozók. Azt mondta,
hogy nem. És mondom, hogy kit érnek támadások. Somogyi Balázs polgármester urat. Nem
értettem az irányát, hiszen mi egy döntést hoztunk a demokrácia elveit figyelembe véve. Ha az
országos médiákban az jelent volna meg az adományozók nevével fémjelezve, hogy miért akarnak
Perkátán szobrot állítani, azt teljesen megértem, hiszen az ő politikai véleménynyilvánításuk
történne meg a szoborállítással. Tehát aki akarta volna, támadta volna őket, azt megértem. Nem
értem, hogy a képviselő-testületet ebben miért érte támadás. Ha érte támadás, én úgy gondolom,
hogy teljesen nemtelen, érdemtelen támadás, hiszen a képviselő-testület és a polgármester úr is a
demokrácia elveit tartotta ebben a döntésben szem előtt. Azt gondolom, ha minket ért támadás,
akkor valahol a demokrácia elvét érte támadás. A mostani döntésünk szintén a demokrácia elve
alapján történik, hiszen egy helyi többségi társadalom azt kívánja, hogy ezt a határozatot vonjuk
vissza, én ezt abszolút demokratikus döntésnek fogom tartani. Ilyen helyzetben azt gondolom, hogy
nagyon alaposan ki kell elemeznünk, hogy hogyan döntünk ilyen kérdésekben, amelyek bár
látszólag jogilag tiszták, de úgy látszik, hogy a jogi tisztaság nem biztos, hogy pozitív irányba
alakulna. Nem tudom, hogy mi lesz a talapzatnak a sorsa. Támogatnám, hogy a helyi demokráciát
megerősítendő, egy kezdeményezés induljon, hogy a talapzat ne álljon üresen egy rossz emlékként,
hanem egy pozitív irányba vigyük el ezt a dolgot. Ahogy az utcanévváltozásnál bevontuk a
település lakosságát, itt is be kell vonni. Én azt mondom, hogy az adományozók felé a közterület
felajánlásakor is jó lett volna a helyi közvéleményt megkérdezni. Elfogadom, hogy én, mint
képviselő hibáztam, mert nem javasoltam, hogy ez így legyen. Azt gondolom, hogy nem egy
végzetes hiba, amit ne lehetne korrigálni a mi részünkről.
Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm. Megadnám a képviselőknek a szót a további hozzászólásokra. Ilyet nem látok. Aki a
három perkátai magánszemély által felajánlott Horthy szobor részére közterületet biztosító 55/2017.
(IV. 20.) számú határozatot vissza kívánja vonni, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
62/2017. (V. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a három
perkátai magánszemély (Kun Barna, Kunné Kerekes Marianna, Pávics Attila) által
felajánlott Horthy szobor felállítására közterületet biztosító 55/2017. (IV. 20.) számú
képviselő-testületi határozatát visszavonja.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2017. május 15.
Somogyi Balázs polgármester
Az ülést követően azonnal tájékoztatom az adományozókat. Megkérdezem, hogy milyen további
terveik vannak mind a Horthy szoborral, mind a talapzattal kapcsolatban.
Szeretnék egy internetes szavazást indítani a www.perkata.hu oldalon, arról, hogy egy olyan, a
magyar történelemben vagy a helytörténetben elfogadott személyeknek a szobrát állítsuk ki, akik az
elmúlt években felmerültek Perkátán arra érdemesnek, hogy szobrot kapjanak. Az országos történeti
személyek között Attila, Hunyadi János, Szent István, Turul, mint nemzeti jelkép, helyi szinten
pedig Győry Teréz neve hangzott el.
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Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy a jövő hét csütörtökre tervezett ülést szerdán 17
órára szeretném összehívni.
Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy van-e egyéb kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, a
testületi ülést bezárom.
Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester a testületi ülést 17:35
perckor bezárta.

Somogyi Balázs
polgármester

Dr. Lakos László
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Szilasy László
képviselő

Vátkainé Boda Ildikó
képviselő
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