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

JEGYZŐKÖNYV

Perkáta, 2017. május 24.
Határozatok: 63-74/2017. (V. 24.)
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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Készült: A 2017. május 24-én 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről
Ülés helye: Győry-kastély szalonterme
Jelen vannak:
Somogyi Balázs polgármester, Bogó Anikó, Vátkainé Boda Ildikó, Kovács Ferenc, Szilasy
László, Molnár József, Szabó Tamás képviselő-testületi tagok
László Klaudia aljegyző
Somogyi Balázs polgármester
Köszöntöm a képviselő-testület tagjait. 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 napirend
módosítását javaslom. A hetes és a nyolcadik napirendet levennénk a napirendről, mivel a
beszámolók készítői nem tudnak részt venni az ülésen szabadság miatt. A védőnői szolgálat jelenleg
Dunaújvárosban vannak az újraélesztési rekordon. Első napirendi pontban javaslom tárgyalni a
háziorvosi szolgáltató 2016. évben végzett munkájáról szóló beszámolót. A második, a harmadik és
a negyedik napirendi pont marad. Ötös napirendi pont a polgármesteri beszámoló az aktuális
eseményekről. Hatos napirendi pont a Pénzügyi Bizottság 2016. évben végzett munkájáról szóló
beszámoló. Hetedik napirendi pont a Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft. 2016. évről szóló
szakmai és pénzügyi beszámolója. Nyolcadik napirendi pont a Magyar Önkormányzatok
Szövetségéből történő kilépéssel kapcsolatos döntéshozatal. Kilencedik napirendi pont a
bejelentések. 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:
63/2017. (V. 24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. május 24-i képviselőtestületi ülés napirendjét az alábbiak szerint módosítja.
NAPIREND
1. Beszámoló a háziorvosi szolgáltató 2016. évben végzett munkájáról
2. Beszámoló a Perkátai Szociális Központ 2016. évben végzett munkájáról
3. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról
4. Beszámoló a Perkátai Szociális Központ 2016. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység értékeléséről
5. Polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről
6. Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2016. évben végzett munkájáról
7. A Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft. 2016. évről szóló szakmai és pénzügyi
beszámolója
8. A Magyar Önkormányzatok Szövetségéből történő kilépéssel kapcsolatos
döntéshozatal
9. Bejelentések
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Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2017. május 24.
I. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Első napirendi pont beszámoló a háziorvosi szolgáltató 2016. évben végzett munkájáról.
Köszöntöm dr. Kormos Zoltán háziorvost. Jelenleg mindkét háziorvosi körzetet dr. Kormos Zoltán
látja el. Az egyes számú háziorvosi körzetet saját jogán, a kettes számú háziorvosi körzetet
helyettesítő orvosként. Az egyes számú körzetnél a két asszisztens doktor úr alkalmazásában áll, a
kettes számú háziorvosi körzetben lévő egy alkalmazottat az önkormányzat fizeti abból az
összegből, amit OEP finanszírozásként kapunk. 2017. április 28-án kaptuk a hírt, hogy 90 millió Ft
összegű támogatást kaptunk az egészségügyi intézmény felújítására vonatkozóan. Három
helyiséggel egy új szárny kerülne kialakításra. A projekt legnagyobb része a fogorvosi ellátásnak az
intézményben való elhelyezése. Emellett a szakrendelések részére is kialakításra kerülne egy
helyiség. A védőnői szolgálat is kapna egy közösségi teret. Átadom a szót doktor úrnak,
amennyiben kívánja kiegészíteni a beszámolót.
Dr. Kormos Zoltán háziorvos
Nagy falatnak tűnt az elején a helyettesítés pláne úgy, hogy egy nagy influenzajárványba csaptunk
bele. Nehéz volt az első két hónap. A megszokott tematikát próbáltam a helyettesítés során is
megvalósíttatni. Mostanra gyönyörűen kialakult az egész, a betegek is megszokták ezt a rendet.
Megszokták, hogy van külön rendelés a másik körzetnek is. Azt látom, hogy abszolút
problémamentes a két körzet ellátása.
Somogyi Balázs polgármester
Kezdetben voltak nehézségek, problémák. Ezt lehet-e huzamosabb ideig csinálni? Felmerült az
elmúlt évben, hogy esetleg a két körzet egyesítéséről is tárgyaljunk. Ez nekünk azért is fontos, mert
a pályázatban van egy olyan kitétel, hogy betöltetlen praxis nem lehet a pályázat befejezésekor.
Dr. Kormos Zoltán háziorvos
Úgy gondolom, hogy legalább ugyanennyi bennem van, mint amennyi ideje itt dolgozom. Azt
gondolom, hogy simán megy egyedül. Arról szólt az elmúlt húsz évem, hogy nappal itt dolgoztam,
éjjel hol itt, hol ott ügyeltem, mentőztem. Most viszont minden egyéb feladatot feladtam és csak
erre az egy feladatra koncentrálok. Azt gondolom, hogy ez nekem nem megterhelő. Úgy látom,
hogy a betegek ezt teljesen elfogadták. Ez hosszú távon tud részemről működni. Tudom, hogy ez a
feltétele a pályázatnak, ettől függetlenül rettentően örülök a pályázatnak. Arról is beszéltünk, hogy
van erre megoldás. Egy számadatra szeretném felhívni a figyelmet. Nem volt célom az, hogy
elsorvasszam a másik körzetet. Nem csökkent, hanem emelkedett az elmúlt egy évben a kettes
körzet létszáma. Az egy alapvetés, hogy semmiféle átjelentkezést nem fogadunk el. Éppen azért,
hogy a kettes körzetet megőrizzük, hogy ha adott esetben jön egy kolléga. Mondtam a betegeknek,
hogy semmi értelme átjelentkezni, mert úgyis én látok el mindenkit. Az előző évhez képest
megduplázódott a vérvételek száma. Nagyon pozitív irányú az elváltozás.
Somogyi Balázs polgármester
Az elmúlt évben változás következett be, mert a laborvizsgálat keddenként van. A szolgáltató
tavalytól támogatást kér a szállításért. Azzal a szolgáltatóval végeztetjük ezt a munkát
önkormányzati költségen, aki eddig is végezte. Megelégedésre szolgál-e, továbbra is szükségesnek
látod-e?
Dr. Kormos Zoltán háziorvos
Abszolút igen. Igazából ugyanúgy működik, mint korábban.
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Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Szilasy László képviselő
Nagyon jó a kapcsolatunk a doktor úrral. Az influenzajárvány félelmetes volt, hétfőn még teljes volt
a gyerekek létszáma, szerdán már fele gyerek volt az iskolában. Szóba is került, hogy hogyan tudod
kezelni ezt a helyzetet. Elfogadásra javaslom a beszámolót.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a háziorvosi szolgáltató 2016. évben
végzett munkájáról 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:
64/2017. (V. 24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a háziorvosi
szolgáltató 2016. évben végzett munkájáról szóló beszámolót. A beszámoló a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2017. május 24.
II. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Második napirendi pont beszámoló a Perkátai Szociális Központ 2016. évben végzett munkájáról.
Köszöntöm a Perkátai Szociális Központ intézményvezetőjét, Barna Tímeát. Átadom a szót
intézményvezető asszonynak, amennyibe ki kívánja egészíteni a beszámolót.
Barna Tímea a Perkátai Szociális Központ intézményvezetője
A 2016-os évben is ellátta a Perkátai Szociális Központ mindazon feladatát, ami a működési
engedélyében is szerepel, a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást, az idősek nappali ellátását,
illetve 2016. január 1-jétől a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást. Igyekeztem diagramokkal
szemléltetni az igénybevételt. Az látható az étkeztetésnél és a házi segítségnyújtásnál, hogy az év
vége felé picit alacsonyabb az igénybevétel. Jellemzően az időseket a családtagok ilyenkor
karácsony előtt, a karácsonyi ünnepek között többször veszik magukhoz. A nappali klubnál azt
tapasztaljuk, hogy a nyári, tavaszi, a kora őszi időszakban a kerti munkák miatt kevesebben veszik
igénybe a klub szolgáltatásait. Erre az évre vetítve a tavalyi év tapasztalatait próbáljuk úgy
összegyűjteni, hogy olyan ellátási formát biztosítsunk, amivel maradásra bírjuk az ellátottakat.
Minden létszámunk minden szakfeladaton adottak, a tárgyi feltételek biztosítottak. Azt gondolom,
hogy az előírt alapszolgáltatási feladatokat az intézménye 2016-ban is maradéktalanul teljesíteni
tudta.
Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Szilasy László képviselő
Amióta Tímea vezeti a szociális intézményt, azóta mondhatom azt, hogy viszonylag
rendszerességgel működik a család- és gyermekvédelmi munkatárs jelenléte az intézményben, ahol
a pedagógusok esetrögzítő lapon rögzítik az adott időszak eseményeit. Ez heti alkalommal történik.
Amit én jeleztem a szociális intézmény munkatársa felé, hogy szeretnénk visszacsatolást kapni. Azt
kértem, hogy legalább kéthavonta jó lenne, hogy ha személyesen jelenne meg az intézményben.
Minden hónap első hétfőjén általában szoktunk értekezletet tartani és ott személyesen elmondaná az
altalunk jelzett esetekről tett intézkedéseit. Jeleztem Ferencnek, hogy gondolja át, mi a két hónapba
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benne vagyunk. Jeleznék egy egyre akutabbá váló problémát. Küzdünk családokkal, akik kimennek
külföldre és kiskorú gyermekeikkel mennek ki, hogy majd ott beíratják iskolába. Az eddigi
tapasztalat az, hogy több hónap telik mire kapunk visszajelzést, hogy valahova beíratták. A
gyermekek eltűnnek a látókörünkből. Vezetjük a hiányzásaikat naplókban, adott időpontban leadjuk
a kormányhivatalnak, aki egyből intézkedik, és ebből elindít a járási hivatal egy eljárást. Ennek első
köre a védelembe vétel. Kapcsolatba vagyok a szülőkkel, akik azt jelzik, hogy külföldön nem
egyszerű beíratni a gyereket az iskolába.
Bogó Anikó képviselő
Az Perkátai Általános Művelődési Központhoz kapcsolódóan jó együttműködés alakult ki a nevelés
területén is. A közművelődés területén több olyan pályázattal is foglalkozunk, ami elsősorban a
hátrányos helyzetű személyeket, gyermekeket érinti. Én úgy gondolom, hogy kiváló
együttműködést sikerült kialakítani. Már beadott pályázatunk is van, amit remélhetőleg közösen
fogunk megvalósítani a Perkátai Szociális Központtal és a védőnői szolgálat munkatársaival.
Somogyi Balázs polgármester
A házi segítségnyújtásnál folyamatosan beszélünk a jogszabályváltozások miatt az esetleges
létszámbővítésről, ami magával hozhatja azt, hogy szükséges lenne státuszemelést elvégezni az
intézményben. Jelenleg 18 ellátott van és két házi gondozó.
Barna Tímea a Perkátai Szociális Központ intézményvezetője
Ez inkább az idei évet érinti, ezért nem vettem bele a beszámolóba. Ezen érdemes elgondolkodni.
Január 1-jétől megváltozott a finanszírozás. A házi segítségnyújtás tavaly is, idén is úgy néz ki,
hogy van szociális segítés tevékenység és van személyi gondozás. Személyi gondozásba azok az
elesettebb ellátottak kerülnek, akiket fürdetni, gyógyszerezni, etetni kell. Ennek a finanszírozása
úgy változott, hogy 210 000 Ft lett a normatíva az ápolási tevékenység esetén és 25 000 Ft a
szociális segítés tevékenységnél, ami a bevásárlást, gyógyszerkiváltást jelent. A 18 ellátottunknál az
a helyzet, hogy nagyon sokan olyan állapotban vannak, hogy nem sok választja el a gondozástól.
Már van négy olyan személy, akiknek a felülvizsgálata folyamatban van. Előfordulhat, hogy mind a
18 személy gondozásba kell, hogy kerüljön. A jogszabály úgy szabályozza, hogy egy gondozónak
hat ellátottja lehet. Ha ez bekövetkezik, akkor a két gondozónő nem lesz elég. A gondozási
tevékenységet szakképzett ember végezheti, ezért be is kell iskolázni és csak ekkor tudjuk igénybe
venni utána a normatívát.
Somogyi Balázs polgármester
Az ellátotti létszámok is bővülhetnek.
Barna Tímea a Perkátai Szociális Központ intézményvezetője
Igen.
Somogyi Balázs polgármester
Mivel a státusz bővítéséhez képviselő-testületi döntés szükséges, ezért kérem, hogy időben jelezze
ezt nekünk.
Barna Tímea a Perkátai Szociális Központ intézményvezetője
Természetesen.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a Perkátai Szociális Központ 2016.
évben végzett munkájáról szóló beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
65/2017. (V. 24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Perkátai Szociális
Központ 2016. évben végzett munkájáról szóló beszámolót. A beszámoló a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2017. május 24.
III. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Harmadik napirendi pont beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról. Ez a napirend szorosan összekapcsolódik a négyes napirendi ponttal. A
dunaújvárosi központ jelezte, hogy az ülésen nem tudnak részt venni. Az önkormányzat ügyintézője
jelenleg nincs itt az ülésen. Ha esetleg kívánja kiegészíteni intézményvezető asszony a beszámolót,
átadom a szót.
Barna Tímea a Perkátai Szociális Központ intézményvezetője
Az önkormányzat a gyermekjóléti feladatokat az intézmény létrehozásával és működtetésével látja
el. Családsegítő- és gyermekjóléti szolgáltatásként működik tavaly január óta ez az alapellátási
forma. Itt most két fő kolléga látja el a feladatokat. Az önkormányzati feladathoz, amit én el tudok
mondani, az az, hogy ahogy idén is zajlik az előkészület, tavaly is megvalósult a nyári
gyermekétkeztetés. Folyamatosan egyeztetünk az önkormányzattal, hogy kik lehetnek azok a
potenciális családok, akik ebbe bekerülhetnek és részt vehetnek. Úgy változott az ellátási forma
tavaly januártól, hogy ami hatósági intézkedéseket von maga után, azokat a jelzéseket a
dunaújvárosi központ felé kell megtennünk. A kollégának a terepmunkája a családokkal, a
gyermekekkel történő kapcsolattartás és együttműködés, valamint a jelzőrendszeri tagokkal a szoros
kapcsolattartást jelenti. Ennek a változásnak az a hozadéka, hogy a jelzőrendszeri tagokat jobban
összekovácsolta. Amikor a kolléga Dunaújváros felé hatósági jelzést intéz, ott környezettanulmányt
és esetkonferenciát kell szervezni. Ha az iskola hiányzást jelez, akkor ott is minimum egy
környezettanulmányt el kell végezni.
Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Szilasy László képviselő
Együttműködéssel lehetne az önkormányzat és a szociális intézmény munkája között gyakorlatot
kialakítani. Megszigorították a szociális törvényben a hátrányos helyzetű és a halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek besorolási definícióját. Láttam néhány iskolának a statisztikáját.
2014 és 2015 között 34-ről 5-re csökkent a hátrányos helyzetűek száma. A mi településünkön is így
alakult, 70-ről lecsökkent tizenvalahányra. Beszéltem már erről aljegyző asszonnyal, hogy ennek mi
lehet az oka. A megszigorítás lényege, hogy a hátrányos helyzetűeknél is előírja a jogszabály
nemcsak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülést, hanem a lakhatás
körülményeinek a megvizsgálását. A családok ezt nem szívesen vállalják. Miért vetem ezt fel? A
problémás gyereknél környezettanulmányt kell végezni, de nem biztos, hogy a problémás gyerek
nálunk hátrányos helyzetűként jelentkezik. Valahogy az önkormányzattal együtt kellene működni.
A családok nem tudják, hogy a státusz besorolás az könnyítést jelent a gyermeknek. Ha tényleges
adatokkal rendelkeznénk, lehet, hogy akkor nagyobb lehetőségeink lennének. Nem azt mondom,
hogy emelkedjen a hátrányos helyzetűek száma, hanem azt, hogy a tényleges adatokkal
rendelkezzünk.
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Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra az önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 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:
66/2017. (V. 24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta az önkormányzat
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót. A
beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2017. május 24.
IV. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Negyedik napirendi pont beszámoló a Perkátai Szociális Központ 2016. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység értékeléséről. Kérem a képviselő-testület tagjainak a
hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a Perkátai Szociális Központ 2016. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység értékeléséről 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:
67/2017. (V. 24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Perkátai Szociális
Központ 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység
értékeléséről szóló beszámolót. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2017. május 24.
V. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Ötödik napirendi pont polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről.
Újabb 3 önkéntes projekt valósult meg a perkátai Hankook-os dolgozók pályázata által, amelyet
köszönünk nekik és a vállalatnak is. Dingl Ferenc szociális intézményi, Fórizs Attila kastélykerti,
míg Urbán Tamás iskolai projektet vezetett.
Húsvétra és anyák napjára közel 500 temetői sírra helyeztünk ki értesítést, miszerint lejárt a sírhely
megváltása. A lejárt sírok egy részének megváltása csak csúszott, de jelentős sírról feltételezzük,
hogy már nem jár senki sem gondozni. A meg nem váltott sírok közel 15 %-át már újraváltották a
családtagok. Halottak napja alkalmából újra megtesszük a meg nem váltott sírhelyek kapcsán az
értesítést. Az év végéig nem megváltott sírhelyeket a jogszabályi keretek közt felszámoljuk és
újraértékesítjük.
A szociális intézménynél a vihar miatt leszakadt egy nagy ág, amely az épületbe menő
vezetékekben is kárt tett. A hiba elhárítását a Katasztófavédelem Dunaújvárosi Hivatásos
Tűzoltósága hárította el. Az épületben többszázezer forintos kár keletkezett.
2017. április 28-án kaptunk hírt két jelentős fejlesztés támogató döntéséről, amelyben a
Településfejlesztési Operatív Program keretében az óvoda bővítése 180 millió forintos támogatást,
míg az orvosi rendelő fejlesztése 90 millió forintos támogatásban részesült.
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2017. április 29-én a kastélykertben a Magyar Sport Napját ünnepeltük, míg a kastélyban a
gyermekrajzverseny kiállításával és testvértelepülési filmek vetítésével a Testvértelepülések Napját.
Az elmúlt napokban, hetekben számos Perkáta Nagyközség Önkormányzata tagságával is bíró
önkormányzati társulás és vállalkozás zárta le közgyűlésével a 2016-os gazdasági évet. Még április
utolsó hetében tartotta társulási ülését a már hamarosan megszűnő Adonyi Többcélú Kistérségi
Társulás. Május 4-én a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás is
közgyűlést tartott Székesfehérvárott. Az adonyi székhelyű és a tényleges hulladékszállítási
szolgáltatást végző résztulajdonunkban levő Dészolg Kft. május 5-én tartotta taggyűlését. Május 9én pedig Dunaújvárosban tartotta küldöttgyűlését a Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Építőipari és
Környezetvédelmi Társulat.
A Fejér Megyei Kormányhivatal járási szervezetének dunaújvárosi munkaügyi kirendeltsége
szervezésében május 5-én 22 fővel szobaasszony képzés indult Perkátán. A tanfolyam fő
jelentősége, hogy a képzettségen túl egy konkrét Velencei-tavi szálloda gyakorlati helyet biztosít
hozzá, amely után álláslehetőség is megvalósulhat.
A Perkátai Kínai Központ Nkft. által üzemeltetett Győry kastélyban tartotta idei tanszéki napját
2017. május 5-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszéke. A rendezvényre elfogadta a
meghívást Duan Jielong, a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövete, Pető Ernő, a Magyar-kínai
Gazdasági Kamara elnöke és dr. Salát Gergely tanszékvezető, sinológus. A köszöntőket követően
délelőtt előadásokat hallhattunk tanszékvezető Úrtól, Pavlicsek Zsolttól és a tanszék hallgatóitól,
majd ebéd után a hallgatók kézműves foglalkozásokat tartottak az iskolásainknak.
A Születés Hete alkalmából több napos programot szervezett a kismamák és a gyermekek számára a
Védőnői Szolgálatunk és a Perkátai ÁMK. A börzét, az előadásokat követően május 6-án az óvoda
előtt került megvalósításra a tavaly született 49 perkátai gyermek névsorát tartalmazó Újszülettek
Liget 2017, amelynek oszlopára áthelyezésre került a három Laposra telepített Újszülöttek Ligete
tábla is. A Születés Hete keretében anyák napi ünnepség is megvalósult, ahogy történt ez óvodai,
iskolai és civil szervezeti keretek között is a következő napokban.
2017. május 11-én délelőtt a dunaújvárosi Városházán járási szintű megbeszélést hívott össze a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából a Közlekedéstudományi Intézet a járás közösségi
közlekedésének egyeztetése ügyében. A megbeszélésen az intézet mellett a busz és vasúti
közlekedési szolgáltatást végző cégek képviselői vettek részt. Perkáta Nagyközség Önkormányzata
nevében több témát vetettem fel, egyrészt, hogy a Szabadegyháza ipartelepi elkerülő út elkészülte
hat-e a Dunaújváros és Székesfehérvár közötti járatokra, amelyre válaszként azt kaptam, hogy
természetesen nem. Jeleztem, hogy több olyan járat halad át Perkátán, amely Fejér megye határain
túl jár és Perkáta, Községháza megállóban megáll, míg a Fehérvári utcai megállóban nem. Erre
konkrét választ nem kaptam, mert csak a Fejér megyei közösségi buszközlekedési szolgáltatást
biztosító Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ illetékesei vettek rajta részt és más
szolgáltató nevében nem tudtak nyilatkozni. Felvetettem azt, hogy számos vállalati busz szállít
székesfehérvári üzemekbe munkavállalókat, de menetrendi járattal nem lehet műszakos állásba járni
Székesfehérvárra Perkátáról, de még Dunaújvárosból sem. Ennek beindítását nem zárták ki, viszont
ehhez megfelelő létszámigényre lenne szükség, amely eddig nem jelentkezett, elsősorban az
említett vállalati járatok miatt. Végül megköszöntem a KNYKK jelenlevő dunaújvárosi
személyszállítási üzemvezetőjének, Tóth Ferenc Úrnak a volán minden olyan munkatársának a
munkáját és hozzáállását, akik a perkátai közösségi közlekedési személyszállításban részt vesznek.
Az önkormányzat áprilisi döntését követően 11-e és 24-e között zajlottak a település belterületén és
a bekötő úton a kátyúzási munkálatok.
A Perkátai SE az elmúlt évet követően ismét eredménnyel pályázott a TAO pályázaton, amelyre
közel 3 millió forintos támogatást nyert az ebben a szezonban újraindított utánpótlásprogramja
kapcsán. Az elmúlt évben 5 perkátai és térségi vállalkozás ajánlotta fel a társasági adója
jogszabályban meghatározott részét a perkátai gyermekek támogatására.
A testület április 20-i döntése, majd az azt követő országos média és politika középpontjába kerülést
követően 352 perkátai magánember tiltakozó aláírását is figyelembe véve május 15-i rendkívüli
ülésen az önkormányzat visszavonta a szoborállításhoz kapcsolódó közterület-használati
határozatát. Ezt követően önkormányzatunkhoz is több megkeresés is érkezett, amelyet
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továbbítottunk a 3 magánadományozó felé, akik az egyik helyszínt elfogadva, május 20-án,
Kálozon avatták fel a szobrukat.
A perkátai Egészségház munkatársai 2017. május 16-án és 2017. május 24-én is részt vettek a
dunaújvárosi újraélesztési csúcskísérletben, amelyben 11 napra próbálják önkéntesek javítani a
csúcsot.
Két jelentősebb zivatar is zúdult Perkátára, a kettő közül az enyhébb 5-én délután, míg jégesővel és
a település K-i oldalán jelentős mennyiségű csapadékkal 23-án 16 óra után. A második eső
jelentősebb károkat okozott, elöntve a Zrínyi utca felső oldalának kertjeit, illetve elmosva a Sajtos
közt, illetve órákig akadályozva a forgalmat a 62-es főút bekötő útján. A Faluüzemeltetés és a
Roma Önkormányzat az eső elálltával egyszerre több helyszínen folytatott mentési munkálatokat,
amelyet köszönünk nekik.
Önkormányzatunk az óvodai intézményegység kapcsán pályázatot írt ki óvodatej programra,
amelyre a május 12-i beadási határidőig egy vállalkozás, a Pusztaszabolcsi Agrár Zrt. nyújtott be
pályázatot. A vállalkozás így ősztől tudja biztosítani ezt a szolgáltatást, ők végzik már évek óta
Perkátán az iskolatej programot is.
Kormos Balázs perkátai fiatalember a százhalombattai Forrás Néptáncegyüttes tagjaként Kínába
utazott, ahol Pekingben és környékén közel két hét alatt számos fellépésen vesz részt, elsősorban
magas szintű kínai-magyar kulturális együttműködési projektek kulturális programjaként.
Az óvodai intézményegység vezetői, így a Perkátai ÁMK igazgatóhelyettesi pozíciójára Kovács
Tiborné 2017. december 31-i nyugállományba vonulása miatt pályázatot írt ki az intézmény. A
beadási határidőig egy pályázó nyújtotta be vezetői pályázatát, Cseréné Marczal Zsuzsanna, az
intézményegység eddigi helyettes vezetője. Intézményegység-vezetői megbízatása 2017. június 1jétől lép életbe. A következő időszak eseményei. 2017. június 10-én kerül megrendezésre a Fejér
Megyei Polgárőr Nap a Perkátai Polgárőrség szervezésében, majd este falunap.
2017. június 17-én lesz az iskolai ballagás. 2017. június 24-28. között Saint-Maximin családi
csoportjának látogatása lesz. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Bogó Anikó képviselő
Az intézményvezetői pályázat kiírása nem volt kötelező. Azért döntöttem így a vezető társaimmal
együtt, hogy sem mi, sem a jövőbeni vezető ne legyen támadható. Egyszerű kinevezéssel is ezt meg
lehetett volna oldani intézményen belül, de fontosnak tartottuk, hogy másnak is lehetőséget
nyújtsunk, amennyiben szeretne Perkátán vezető óvónő lenni. Jelenleg három üres óvónői
álláshelyünk lesz szeptembertől. A 2016 októberében nyugdíjba vonuló óvónő helyére az elmúlt
hétben sikerült egy óvoda pedagógust felvenni. Egy fő jelentkezett tavaly október óta erre a helyre,
őt vettük fel.
Szilasy László képviselő
Az április 20-i döntésünket visszavontuk. Akik bírálták a döntésünket, nincsenek tisztában egy
képviselő-testület döntési mechanizmusával. Vagy tisztában vannak és szándékosan ferdítették el a
mi szerepünket. A mi döntésünk abszolút a demokráciát figyelembevevő, a szólásszabadság
tiszteletben tartását jelezte. Ugyanezt a mechanizmust vittük végig a visszavonó döntésünk során is.
Addig a pontig, amíg három ember kérése volt és nem volt ezzel szemben tiltakozó megnyilvánulás,
addig tudta a képviselő-testület a döntését teljesen legitimen védeni. Így hogy 352 ember tiltakozott,
így a visszavonó döntésünk is egy demokratikus döntés volt. Létezik Perkátán egy nem hivatalos
weblap, amit Vígh György fémjelez a nevével. Odáig ment el ebben a gerjesztésben, hogy egy
olyan blognak az oldalára irányította el a perkátai emberek figyelmét, amely teljes mértékben
számomra egy antiszemita tartalmú blog. Mindenképp át kell gondolnia, hogy meddig mehet el az ő
blogja. Biztos vagyok benne, hogy ha még egyszer ilyen fajta utalást fogok látni az ő honlapján,
tudom, hogy nem ő írta, de mivel az ő honlapján jelent meg ennek a blognak a linjke, én
kezdeményezni fogom antiszemitizmus miatt, hogy ezt a honlapot vizsgálják felül. Felháborítónak
tartom a magam részéről.
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Bogó Anikó képviselő
A másik félelmetes dolog, az, hogy egy közösségi oldalon a nevüket nem vállaló emberek
mocskolják az önkormányzatot, a történelmet. Ezek az emberek nem gondolják azt, hogy nagyon
könnyen kideríthető, hogy kik is ők valójában. Álnevek mögé bújnak olyan emberek, akiknek a
kilétét egy nap alatt ki lehetett deríteni és utána az ember szemébe mosolyognak. Perkátán tisztában
vannak azzal, hogy ki az a kultúra képviselő, aki tulajdonképpen meg merte azt tenni, hogy álnéven
ilyen gusztustalanságokat írjon mind az önkormányzatról, mind a történelemről.
Szilasy László képviselő
A három adományozó is bölcs döntést hozott. A képviselő-testületnek nem egy ideológiai döntést
kell hoznia, hanem a választóinak a véleményét kell figyelembe venni. Az adományozók is
megtették azt a lépést, hogy figyelembe vették a lakosság kérését, érdekeit. Korántsem övezte olyan
felhajtás a szobor felállítását, mint Perkátán.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra az aktuális eseményekről szóló
polgármesteri 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:
68/2017. (V. 24.) 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. május 24.
VI. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Hatodik napirendi pont beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2016. évben végzett munkájáról. Átadom a
szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.
Kovács Ferenc képviselő
A jelen lévő önkormányzati képviselők közül öten a Pénzügyi Bizottság tagjai. Több alkalommal
Bogó Anikó alpolgármester és Somogyi Balázs polgármester is részt vett a bizottság ülésén, segítve
ezzel munkánkat. A képviselő-testület „a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról” szóló 10/2016. (IV. 14.) önkormányzati rendelete 29. § (1) alapján végzi munkáját,
illetve látja el hatáskörét. A vagyonnyilatkozatok kezelése is a bizottság feladatai közé tartozil.
Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a
Pénzügyi Bizottság 2016. évben végzett munkájáról 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:
69/2017. (V. 24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Pénzügyi
Bizottság 2016. évben végzett munkájáról szóló beszámolót. A beszámoló a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2017. május 24.
VII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Hetedik napirendi pont a Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft. 2016. évről szóló szakmai és
pénzügyi beszámolója. A cég az önkormányzat tulajdonában van. Az első beszámoló, amely teljes
gazdasági évre vonatkozik, hiszen 2015. december 1-jén alakult a cég. A felügyelőbizottság
tárgyalta a beszámolót. Megadom a szót a felügyelőbizottság elnökének, hogy tájékoztassa a
képviselő-testületet a felügyelőbizottság döntéséről.
Kovács Ferenc képviselő
A felügyelőbizottság három tagú, és mindhárom tag támogatta a beszámolót.
Somogyi Balázs polgármester
Felkérem ügyvezető igazgató asszonyt, Bogó Anikót, hogy röviden mutassa be a beszámolót.
Bogó Anikó képviselő
A beszámoló készítésekor a jelenleg kialakított kapcsolatrendszerekről, médiakapcsolatról esett szó.
A kft. alapszabályában történelmi hely üzemeltetése, működtetése a kiemelt feladat. Ezt igyekszünk
minél szélesebb körben ellátni. A pályázatban foglalt feltételeknek való megfelelés kiterjed az
alkalmazottak létszámára. Ezt a tavalyi évben 6,5 fővel sikerült megvalósítani. Egy fő hátrányos
helyzetűt kell foglalkoztatnunk. Meg van szabva, hogy legalább három fő női alkalmazottnak kell
dolgoznia az intézményben, ezt is sikerült teljesítenünk. Meg van határozva, hogy milyen összegért
és hány darab jegyet kell eladnunk, ezt is a tavalyi évben szintén sikerült megvalósítanunk. A
tavalyi év március végétől kezdődtek a programok. A kiállítások a nyár folyamán kerültek átadásra.
Az év második felében sokkal több programot kellet megvalósítanunk. 6000 főt kellett bevonni a
turisztikai attrakciókba, ehhez képest 6394 főt sikerült bevonni a programokba. A tavalyi év ebből a
szempontból egy igen csak csonka év volt. Ezt a számot idén május végére lassan el tudjuk érni. A
pályázat szempontjából az indikátorokat tudtuk hozni, mindennek megfelelt az intézmény. A tavalyi
évben körülbelül 15 %-kal több bevétele is volt a központnak, mint ami elő van írva a pályázati
fenntartási kötelezettségben. Mellékletként csatoltam, hogy kikkel kötöttünk együttműködési
megállapodást. A mérleget, az eredmény kimutatást is csatoltam. Június elejétől az intézményben
egy büfé is fog üzemelni. A büfé nyitva tartása a házon belüli programokhoz lesz igazítva. Az büfé
üzemeltetését a saját munkatársaink fogják ellátni.
Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a
Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft. 2016. évről szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját. 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:
70/2017. (V. 24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Perkátai Kínai
Központ Nonprofit Kft. 2016. évről szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját. A
beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2017. május 24.
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VIII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Nyolcadik napirendi pont a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből történő kilépéssel kapcsolatos
döntéshozatal. Az önkormányzat a rendszerváltás óta a Települési Önkormányzatok Országos
Szövetségének is a tagja. Évek óta nem fizetünk tagdíjat a Magyar Önkormányzatok
Szövetségének. A másik önkormányzati szövetséghez képest sokkal kisebb a hatóereje és ezért
javaslom, hogy ne növeljük az önkormányzat pénzügyi kötelezettségeit. Kérem a képviselő-testület
tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom a képviselő-testületnek, hogy lépjen ki a
Magyar Önkormányzatok Szövetségéből 2017. május 25-i hatállyal. 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:
71/2017. (V. 24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2017.
május 25-i hatállyal kilép a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2017. május 24.
IX. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Kilencedik napirendi pont a bejelentések. A tavalyi évben önkormányzatunk az együttműködés
keretében 1 millió Ft-ot biztosított a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára. Javaslom
a képviselő-testületnek, hogy 500 000 Ft támogatást biztosítson az önkormányzat a Perkátai Roma
Nemzetiségi Önkormányzat részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos beszerzések fedezetéül. A
közfoglalkoztatás keretében az önkormányzat a béreket tudja megnyerni általában 100 %-os
támogatottsággal vagy pedig önrésszel. Eszközökben van egy általános költségkeret, amiből
munkaruhát, kézi szerszámokat, gépeket tudnak vásárolni. A projekt nem engedi, hogy 200 000 Ftnál nagyobb összegű gépeket vásároljanak. Van számos olyan tétel, amit nem lehet elszámolni,
például az egészségügyi orvosi alkalmassági vizsgálat, a munkavédelmi oktatás, képzések,
üzemanyag beszerzés. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs,
javaslom a határozati javaslat elfogadását. 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:
72/2017. (V. 24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos
beszerzések fedezetéül 500 000 Ft támogatást biztosít Perkáta Nagyközség
Önkormányzata 2017. évi költségvetése K508 Működési célú pénzeszköz átadás
előirányzat terhére.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2017. május 24.
Somogyi Balázs polgármester
Az I. világháborús emlékmű felújítására vonatkozóan pályázatot kívánunk benyújtani. Erről a
pályázatról már hoztunk határozatot. A pályázat költségvetésének előkészítése zajlik. 2 000 000 Ft
összegű támogatást lehet nyerni, 10%-os önrész biztosításával. Többféle pályázat is van, de mi csak
az egyikre tudunk pályázni. A pályázat keretében megvalósulna az emléktábla felújítása,
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kiegészítése, valamint az emléktábla környezetének rendbetétele is. 2017. május 31-e a pályázat
beadási határideje. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs,
javaslom elfogadásra a 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:
73/2017. (V. 24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az I.
világháborús emlékmű felújítását célzó, a Közép- és Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, KKETTKK-CP-02 jelű pályázatot be
kívánja nyújtani. A projekt költségvetése maximum bruttó 2 000 000 Ft, ezen felül
Perkáta Nagyközség Önkormányzatának önköltsége maximum 10%.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció
benyújtására.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2017. május 31.
Somogyi Balázs polgármester
A képviselő-testület már hozott döntést arról, hogy pályázatot kíván benyújtani műfüves pálya
kialakítására. A határozatban szükséges a projekt költségvetését meghatározni. Az alappálya 42x22
méter nagyságú palánkokkal, labdafogó hálókkal. Ez 32 500 000 Ft bruttó összegbe kerül. Nem
kérnénk kispadot, kerítést, mobil lelátót, viszont kérnénk led világítást. Ez a projektet 36 576 000
Ft-ra növelné bruttó összegben. A projektre a Hungrana Kft. részéről kaptunk 24 500 000 Ft-ot.
Konkrétan nem mi, hanem a Magyar Labdarúgó Szövetség kapta az összeget, amely a tavalyi évben
átutalásra kerül. Az önkormányzatnak maximum 30 %-os önrészt kell biztosítania, ez bruttó
összegben 10 972 800 Ft. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs,
javaslom elfogadásra a 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:
74/2017. (V. 24.) 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 projekt költségvetése bruttó 36 576 000 Ft, melyből az önkormányzat
önköltsége maximum 30%, azaz bruttó 10 972 800 Ft.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat
aláírására.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2017. május 24.
Somogyi Balázs polgármester
Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy van-e egyéb kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, a
testületi ülést bezárom és a képviselő-testület zárt üléssel folytatja munkáját.
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Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester a testületi ülést 18:40
perckor bezárta.

Somogyi Balázs
polgármester

Dr. Lakos László
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Szilasy László
képviselő

Szabó Tamás
képviselő
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