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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Készült: A 2017. július 6-án 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről
Ülés helye: Győry-kastély szalonterme
Jelen vannak:
Somogyi Balázs polgármester, Bogó Anikó, Vátkainé Boda Ildikó, 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 Bogó Anikó és Molnár József képviselő-testületi tagokat, amennyiben a
képviselő-testületnek nincs ellenvetése. A meghívó tíz napirendi ponttal került kiküldésre. A
napirend módosítását javaslom. Javaslom a kilencedik napirendi pontban szereplő, Mukli Ignác
művelési ág változtatási kérelmével kapcsolatos döntéshozatalt a napirendről levenni, mert nem
érkezett meg a döntéshez szükséges kérelem. 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 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
77/2017. (VII. 6.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. július 6-i képviselőtestületi ülés napirendjét az alábbiak szerint módosítja.
NAPIREND
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről
Beszámoló a fogorvosi szolgáltató 2016. évben végzett munkájáról
Beszámoló a védőnői szolgálat 2016. évben végzett munkájáról
A házasságkötés hivatali helyiségen, hivatali munkaidőn kívül történő
engedélyezésének szabályairól, valamint a fizetendő díjak mértékéről szóló
rendelettervezet megtárgyalása
A képviselő-testület által adományozható kitüntetés és díszpolgári cím
szabályairól szóló rendelet módosításával kapcsolatos döntéshozatal
A Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet elkészíttetésével
kapcsolatos döntéshozatal
Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás tagjai közötti elszámolással
kapcsolatos döntéshozatal
A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatával kapcsolatos
döntéshozatal
Bejelentések

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2017. július 6.
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I. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Első napirendi pont beszámoló polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről.
2017. május 16-a és 27-e között Dunaújvárosban a perkátai Egészségház dolgozói öt alkalommal
vettek részt a dunaújvárosi sikeres újraélesztési rekordban. A csapat tagjai: Dr. Kormos Zoltán,
Fülöp Anikó, Dókáné Szaniszló Krisztina, Lászlóné Király Veronika, Illés Eszter, Bogóné Plasek
Krisztina és Simon Sándor.
2017. május 26-án az óvodában, az iskolában, illetve a szociális intézményben, a Baba-mama Klub
keretében több gyermeknapi rendezvényt is tartottak településünkön.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2017. április 28-án kapta meg az értesítést miszerint két
kiemelt jelentőségű, a település életét meghatározó fejlesztésre jogosult. A TOP-1.4.1-15-FE12016-00007 azonosítószámú, „A Perkátai Általános Művelődési Központ Szivárvány Óvodájának
bővítése – egy óvodai és egy bölcsődei csoport létrehozása” című pályázat 180 000 000 összegű
támogatásra érdemesnek ítéltetett. A TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00013 azonosítószámú, az
Egészségház bővítése és részleges felújítása Perkátán című pályázaton 90 000 000 Ft összegű
támogatást nyert el településünk. Június 2-án sajtónyilvános eseményen a megyeházán ünnepélyes
keretek között köthettem meg a támogatási szerződéseket, melyekből Perkáta Nagyközség
Önkormányzata 270 millió forintos támogatásban részesül. Az ünnepélyes szerződéskötésen 13
település polgármestere vett részt. A TOP források keretében a megye kisebb településein
(leszámítva a két megyei jogú várost) első körben 14 milliárd forint értékű fejlesztési szerződés
került megkötésre, de várhatóan összesen 35 milliárd forint kihirdetése történik meg. A június 2-i
szerződéskötésen jelen volt dr. Molnár Krisztián a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, valamint három
országgyűlési képviselő, dr. Galambos Dénes, Törő Gábor és Varga Gábor.
30 évig vezette a perkátai óvodát az év végén nyugállományba vonuló Kovács Tiborné, aki június
2-án köszönt el az óvoda jelenlegi és volt dolgozóitól.
2017. június 3-án hatalmas gyász érte testvértelepülésünket, Saint-Maximint. Méltósággal viselt
betegség következtében elhunyt Michel Ruin, Saint-Maximin volt önkormányzati képviselője.
Michel Perkáta és Saint-Maximin barátságának alapítói közé tartozott feleségével, nem volt olyan
testvértelepülési program, amiben ne vett volna részt. Civil szakmáját települése irányában is
kamatoztatta, az elmúlt években ő vezette a Saint-Maximin-i katolikus templom felújítását is.
2017. június 10-én került megrendezésre Perkátán a XVIII. Fejér Megyei Polgárőr Nap. A
nagyszabású rendezvényhez Perkáta Nagyközség Önkormányzata társult a Nyárköszöntő
Fesztivállal, melynek keretein belül este rock koncertekkel és retro discoval várták a szórakozni
vágyókat. A megyei nap reggel fél 10-kor vette kezdetét a Győry-kastély parkjában, ahova szerte a
megyéből érkeztek polgárőrök és VIP vendégek. A VIP vendégek fogadása már a kastély kapujában
megkezdődött: a parkolást követően lovas hintóval szállították őket a megnyitó helyszínére. A
zászló behozatal ünnepélyes keretek között történt: ifjú polgárőrök, perkátai viseletbe öltözött
lányok, fiatal perkátai lovasok és lovas polgárőrök kíséretében érkezett a polgárőrség vándor
zászlaja és a perkátai zászló a helyére. A megnyitó ünnepségen először Somogyi Balázs
polgármester köszöntötte a megjelent polgárőröket és vendégeket, s hangsúlyozta, hogy nem csak
Perkátai Polgárőrségnek, hanem a nagyközségnek is megtiszteltetés, hogy ilyen nagyszabású
rendezvénynek adhat otthont. Őt Dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke követte,
aki értékelte a Fejér megyei szövetség 2016-os tevékenységét. Dr. Galambos Dénes, a Fejér megyei
4-es számú választókerület országgyűlési képviselője, az esemény védnöke és Dr. Simon László, a
Fejér Megyei Kormányhivatal vezetője, kormánymegbízott, a megyei nap fővédnöke is méltatta a
polgárőröket. A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságtól Vörös Ferenc rendőr ezredes, rendőrségi
főtanácsos, főkapitány helyettes, rendészeti igazgató tartott beszédet, értékelte a Fejér Megyei
Polgárőr Szövetség munkáját. Az utolsó felszólaló Cseh István, a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség
elnöke volt, aki megköszönte mindenkinek a megyei nap szervezésében nyújtott segítségét. A
megnyitót a díjak, ajándékok átadása zárta. Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, a Polgárőr
Érdemkereszt Arany fokozatát ajándékozta a polgárőrségben végzett munkájáért és a rendezvény
támogatásáért Somogyi Balázsnak, valamint a polgárőrségben végzett munkájáért Horváth
Istvánnak, a Perkátai Polgárőrség elnökének, s szintén ez okból a Polgárőr Érdemkereszt Ezüst
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fokozatát kapta László Norbert, a Perkátai Polgárőrség titkára. A Fejér Megyei Polgárőr
Szövetségben végzett kiemelkedő munkájáért „Szent László” emlékplakettben részesült Horváth
Dóra, a Perkátai Polgárőrség tagja, a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség sajtóreferense. Somogyi
Balázs polgármester Perkáta Nagyközség Önkormányzata nevében települési ezüst emlékérmet
adott át Dr. Simon Lászlónak és Dr. Túrós Andrásnak, továbbá bronz érmet adott át Cseh Istvánnak,
Vörös Ferencnek, Dr. Galambos Dénesnek, Suszter Tamásnak, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság
vezetőjének, Horváth Istvánnak, Dr. Kovács Péternek, a Fejér Megyei Kormány Hivatal
Dunaújvárosi Járási Hivatal vezetőjének, Pethő István tűzoltó ezredesnek, aki a Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóságot képviselte, Horváth Sándornak, Seregélyes polgármesterének,
Csány Kálmánnak, Pusztaszabolcs Város polgármesterének, Kuminka Józsefnek, Nagyvenyim
alpolgármesterének. A színpadi programokat Hosnyánszki Noémi és Kormos Balázs, a
százhalombattai Forrás Néptáncegyüttes táncosai nyitották meg, akik a „Fölszállott a páva” 2016-os
évadában is sikeresen szerepeltek. A fiatalok rábaközi, tyukodi, szilágysági és mezőföldi táncokkal
kápráztatták el a közönséget. Külön szépsége volt a produkciónak, hogy élő zene kísérte a táncokat,
a Zagyva Banda húzta számukra a talpalávalót. Másodikként a Nagyvenyimi Mazsorett Csoport
látványos előadása következett, majd a Perkátai Kórus akusztikus népdal feldolgozásait
hallgathatták meg az érdeklődők. 12 órától zenés-énekes előadással szólt jó ebédhez a nóta. A kinti
programok ideje alatt a Győry-kastélyban megnyílt Soós Zsuzsanna festmény kiállítása csodálatos,
színes képekből. A megnyitón Somogyi Balázs polgármester köszöntötte a művésznőt és
kihangsúlyozta, hogy a nyár folyamán Soós Zsuzsanna művész tanfolyamot szeretne indítani
Perkátán az alkotni vágyóknak. A megnyitón Polányi Nóra szavalt, s Wéber Viktória készült egy
népdalcsokorral. Az ebédet követően Kun Barna és családja tartott látványos, lovagi vívó
bemutatót. Fél kettőkor a perkátai népművészeti foglalkozás gyermekei álltak színpadra, s
gyermekjátékokat, mezőföldi és rábaközi táncokat mutattak be a közönségnek. A színpadi
programokon kívül egész nap gyermekprogramok, kreatív foglalkozások várták a vendégeket. Már
kora reggeltől a Perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre várt minden vendéget, hogy megkóstolja az
általuk készített ízletes krumplis pitét és tócsnit. Az árnyékos fák alatt egy lovasudvar fogadta
látogatóit, ahol lehetett hintózni, lovat simogatni és mini pónival fotózkodni. Nem messze innen egy
malac sült egészben a nyárson, szintén egy jókedvű csapat segédkezésében. 10 órától a Perkátai
Sportegyesület Turul Íjász Szakosztálya biztosított íjászkodási lehetőséget, valamint egy íjász
verseny is kezdetét vette. Szintén egész nap megtekinthetőek voltak a Kínai-Magyar Kulturális
Turisztikai Központ kiállításai a kastély épületében. A rendőrség is készült egy látványosággal:
különböző fegyvereket állítottak ki, mutattak meg az érdeklődőknek. A színpadi produkciókat
pedig, Maksa Zoltán humorista előadása zárta. A programok este 21 órától folytatódtak. Perkáta
Nagyközség Önkormányzatának szervezésében a ZORALL Zenekar tartott fergeteges rock
koncertet a színpadon, majd a Dream Combination zenekar tovább fokozta a hangulatot. Az
eseménydús nap egy retro discóval zárult.
A Magyar Honvédség a Zrínyi 2026 programon belül kialakítani tervezi az Önkéntes
Területvédelmi Tartalékos rendszert, amelyben járási és budapesti kerületi századokat kíván
felállítani. A körzeti elöljárók előadásaival dr. Kovács Péter, a Dunaújvárosi Járási Hivatal vezetője
tájékoztatót hívott össze június 13-ára. A járási századok kialakítása ebben a hónapban kezdődik
meg és egy éven belül kerül teljesen feltöltésre. A járási századokba várják a 18-63 év közötti
férfiakat és nőket, akik évente 20 napos kiképzésen vagy később gyakorlaton vesznek részt és
feladatuk elsősorban a minősített időszakokban lehet, vagy rendkívüli időjárási események,
helyzetek esetén, illetve a 2004-ben felfüggesztett sorkatonaság részleges pótlására is szolgálnak.
A június közepén több, mint 60 áldozattal járó természeti katasztrófa, erdőtűz pusztított francia
testvértelepülésünk, Saint-Maximin portugál partnerénél, Figueiró dos Vinhos-ban és a szomszédos
településen, Pedrogao Grandén. Figueiró dos Vinhos-ban jártak tavaly a perkátai fiatalok a
testvértelepülési táborban és idén júliusban is találkozni fognak a tervek szerint Saint-Maximin-ban.
A település elnökének és a tavaly Perkátán járt alelnöknek Perkáta Nagyközség Önkormányzata
nevében részvét nyilvánító levelet írtam.
Perkátán élő, hagyományt tisztelő és alkotni szerető lányok, asszonyok, valamint a nyugdíjas
klubok kézimunkáit bemutató kiállítás nyílt a Győry-kastélyban. A 2017. június 20-án megnyitott
tárlaton különböző kézműves technikával, és a népi motívumok sokféleségével ismerkedhettek meg
az érdeklődők. Szép hímzések, horgolt kézimunkák, gyönyörű csipkék, gobelinek árulkodtak
4

készítőjük művészi hozzáértéséről. Hagyományteremtő céllal, a település művészeti értékeit
gazdagítva hoztak létre újabb gyűjteményt szép munkáikkal az alábbi alkotók: Bakos Imréné,
László Lilla, Lukács Lászlóné, Dr. Nagy Andrásné, Pavlicsekné Zsákovics Katalin, Rajcsányi
Lászlóné, Romanóczki Györgyné, Siba Árpádné, Somogyi Anna, Somogyi Józsefné, Szarka
Istvánné, Viczkó Ferencné, Zám Anikó és Zám Jánosné. Emlékként bemutatásra került Csillag
Ilona Jozefa nővér munkája is. A kiállítási munkák készítőinek kívánunk jó egészséget,
alkotókedvet, és további sok szép, szemet gyönyörködtető kézimunkát! Köszönet Somogyi
Annának a kézimunka kiállítás szervezésében, megrendezésében nyújtott lelkes munkájáért!
Elismerés illeti Siba Árpádné Ilike és Viczkó Vilmos segítő együttműködését is! A Győry-kastély
kiállítótermében 2017. július 5-ig voltak megtekinthetőek a kiállított kézimunkák.
2017. június 22-én hirdették ki a „Legjobb falusi ifjúsági közösség” elnevezésű, az AGRYA és az
MHVISZ által meghirdetett pályázat nyerteseit. A kétfordulós pályázat második részében, egy
legfeljebb 120 másodperces kisfilmet kellett forgatnia minden közösségnek, melyben
bemutatkoznak és ismertetik a munkájukat. A videókra a Facebook oldalon lehetett szavazni 2017.
június 1-je és 14-e között, így a közönség dönthette el, hogy melyik közösség kapja az első,
második és harmadik helyért járó pénzjutalmat. A verseny olyan izgalmasan alakult, hogy a
szervezők végül 4 darab külön díjat is kiosztottak a 4-8. helyezettek között. A perkátai „VELED az
ifjúságért” Kulturális és Hagyományőrző Egyesület sikeresen zárta a versenyt: a harmadik helyért
járó 200 000 Ft-os díjjal térhettek haza. Az egyesület 2017. április 19-e óta működik hivatalos
szervezetként, fiatalokkal foglalkozik, számukra szeretne programokat szervezni, kiépíteni egy
közösséget. Ebbe a megmérettetésbe cseppent szinte azonnal, s nagy büszkeség a tagjai számára,
hogy ilyen szép eredménnyel zárhatta a versenyt.
2017. június 23-a és 28-a között 34 fővel Perkátán tartózkodott francia testvértelepülésünk családi
csoportja. Rajtuk kívül még 6 francia barátunk a csoporttal egy időben privát úton szintén Perkátára
látogatott. 2017. június 23-án 3 fővel az előőrs már megérkezett, míg a csoport nagy része
szombaton reggel repülővel jött. 2017. június 24-én Budapesten az Ecseri piacot, a Wekerle-telepet
és a Margitszigetet látogatták meg, majd este az Agárdi Popstrand koncertjét hallgatták meg. A
pénteken érkezett Saint-Maximin-i testvértelepülési családi csoport a budapesti programok után
szombat este eljutott az Agárdi Popstrandra, ahol a Neoton koncertjét élvezhették. Vasárnap számos
olyan programot szerettünk volna megmutatni a csoportnak, amely Magyarországot és annak egyik
fő gazdasági részét, a mezőgazdaságot jellemzi. Reggel Kovács Rita kertészetét látogatták meg,
megismerkedve a mezőgazdaság alapjaival, majd Pavlicsek Csaba a pálinkakészítés folyamatát
mutatta be nekik. Délben Horváth Árpád és családja az állattartással és a szántógazdálkodással
kapcsolatos tapasztalatait ismertette a csoporttal. Délután Varga Péter a kecsketej feldolgozásáról
tartott nekik bemutatót és kóstolót. Délután - már nem a mezőgazdaság jegyében – meglátogatta a
csoport Rajcsányi László Perkátai Magángyűjtemények kiállítását és Vátkai Zsombor is egy
rögtönzött motoros bemutatót tartott. A további feldolgozóipari látogatások között szerepel, hogy a
Hungrana Kft-t és az iskolatejet szállító Pusztaszabolcsi Agrár Zrt-t látogatta meg a csoport június
26-án, míg Gubicza Tamás Peru Pékségét június 28-án szerdán. Június 26-án délután már a kultúráé
volt a főszerep, hiszen a Gorsiumot is meglátogattuk. Vasárnap este a fogadó családokkal
egyetemben az önkormányzat látta vendégül vacsorával a testvértelepülési csoportot, ekkor kerültek
átadásra a családoknak szánt ajándékcsomagok is.
2017. június 24-én már 11. alkalommal kötöttünk megállapodást az Agárdi Popstranddal, amelynek
keretében a perkátai lakcímmel rendelkező polgáraink 50%-os kedvezménnyel vehetnek
belépőjegyet a koncertekre.
2017. június 27-én 18 órakor az „Azok a Boldog Békeidők…” című kiállítás mellékprogramjaként
egy történelmi időutazásra hívták meg a perkátai Győry-kastélyba az érdeklődőket. A rendezvényt a
Perkátai Általános Művelődési Központ, valamint Rajcsányi László és Dr. Baráth Károly, a tárlat
berendezői szervezték meg. Az esemény a kiegyezés 150. évfordulója alkalmából szerveződött.
Elsőként Bogó Anikó történész tartott előadást. Ismertette a közönséggel az 1867-es kiegyezés
előzményeit, beszélt a nemesek alkotta passzív ellenállásról, valamint magáról az Osztrák-Magyar
Monarchiáról is. Az érdekes előadást követően a vendégeket átvezették az „Azok a Boldog
Békeidők…” kiállításra, ahol Rajcsányi László szólt néhány szót. Röviden ismertette a monarchia
építészetének stílusát és felhívta a vendégek figyelmét a tárlat érdekességeire. Az „Azok a Boldog
Békeidők…” című kiállítás a nyár folyamán még megtekinthető a perkátai Győry-kastélyban.
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Önkormányzatunk június 15-én benyújtotta a Magyar Labdarúgó Szövetséghez, majd 30-án
hiánypótolta a pályázatát egy műfüves futsalpálya megvalósítására. A tavalyi évben a pályázat
kapcsán a Hungrana Kft. közel 24,5 millió forint TAO forrást irányított erre a célra.
2017. július 3-án felfüggesztette tevékenységét a perkátai hulladékudvar, mivel a kétkukás rendszer
és az üveggyűjtő szelektív szigetek kihelyezése óta más módon is megoldott a szelektíven gyűjthető
hulladék kezelése.
2017. július 5-én önkormányzatunk hiánypótolta a télen benyújtott vidékfejlesztési program
keretében külterületi utak fejlesztése és kezelése kapcsán történt gépbeszerzési pályázatát.
A következő időszak eseményei. 2017. július 8-a és 15-e között 6 általános iskolás és 2
középiskolás fiatal 2 pedagógus kísérővel Saint-Maximin-ba utazik a portugál-francia-magyar
ifjúsági táborba.
2017. július 8-án kerül megrendezésre az V. Kastélykerti Motoros Nap a Perkátai Régiséggyűjtő
Egylet szervezésében.
2017. július 15-én kerül megrendezésre a IV. Perkátai Lovastalálkozó a Laposon. 2017. július 15-én
17 órakor litánia lesz a haranglábnál.
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra az
aktuális eseményekről szóló polgármesteri beszámolót. 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:
78/2017. (VII. 6.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta az aktuális
eseményekről szóló polgármesteri beszámolót. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2017. július 6.
II. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Második napirendi pont beszámoló a fogorvosi szolgáltató 2016. évben végzett munkájáról.
Köszöntöm fogorvosunkat, dr. Török Katalin Esztert. Kérdezem dr. Török Katalin Esztert, hogy
kívánja-e kiegészíteni a beszámolót?
Dr. Török Katalin Eszter fogorvos
Köszönöm nem.
Somogyi Balázs polgármester
Az elmúlt évben történt egy asszisztensváltás, aki perkátai lakos. A beszámolóban olvasható, hogy a
fogászati szakasszisztens az előírt szakképesítést az idei év során szerezte meg. Kérem a képviselőtestület tagjainak a hozzászólásait a beszámolóhoz.
Szilasy László képviselő
A beszámoló harmadik oldalán a második bekezdést húztam alá, ami úgy szól, hogy „sajnos az
esetek jelentős részében a szülők nem érzik fontosnak a gyermekek fogmegtartó kezelésének
elvégzését, így a jelzés ellenére nem hozzák el a gyermeküket a szükséges kezelések elvégzésére.”
Mit tudunk tenni ennek érdekében közösen?
Dr. Török Katalin Eszter fogorvos
Nem tudom, sokat gondolkodtam rajta.
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Szilasy László képviselő
Én azt gondolom, hogy nekünk le kell ülnünk tanévkezdés előtt és valamit ki kell találnunk. Azt
szeretném, hogy ha a nevelőtestülettel leülnénk közösen és valamit kitalálnánk.
Somogyi Balázs polgármester
A médiában sokat hallani a háziorvosok támogatásnövekedéséről. Ez a fogszakorvosokra nem
vonatkozik annyira. Sok problémát okoz a fogászati ügyelet. Dunaújváros sem és mi sem olyan
formában látjuk el a fogorvosi ügyeletet, amely után kapható lenne az állami normatíva. Általában a
dunaújvárosi fogorvosok látják el az ügyeletet. Hétvégén fél napszaknyi időben, néhány órában,
amiért ők kapnak egy alap összeget Dunaújváros Önkormányzatától. A környékbeli települések
külön szerződés alapján ehhez csatlakoztak és mi ellátási formától függetlenül egy konkrét díjat
fizetünk minden egyes beteg után. Ebben az évben ez az összeg már 8 000 Ft. Azt tudjuk, hogy
pontosan kiket látnak el, de azt, hogy mi történik a kezelés során, nem ismerjük. Esetleg lenne-e
ebben valami javaslatod? Ezt hogyan lehetne kezelni? Kértek-e egyáltalán téged, hogy vegyél részt
benne? Szeretnél-e részt venni benne?
Dr. Török Katalin Eszter fogorvos
Nem kértek, de annyira nem szeretnék részt venni benne.
Somogyi Balázs polgármester
Eléggé szabályozatlan a rendszer. Szerintünk lehetne állami forrásokat bevonni.
Dr. Török Katalin Eszter fogorvos
Ötvenezer fő a határ, ahonnan az OEP finanszíroz ügyeletet.
Somogyi Balázs polgármester
A dunaújvárosi járásban körülbelül százezer fő a lakosságszám.
Dr. Török Katalin Eszter fogorvos
Ott kellene egy közös megállapodást kötni.
Somogyi Balázs polgármester
Esetleg felajánlhatjuk a segítségedet, vagy nem is kívánsz részt venni benne, ha esetleg történne
tárgyalás?
Dr. Török Katalin Eszter fogorvos
Nagyon végszükség esetén.
Somogyi Balázs polgármester
A dunaújvárosi fogorvosokkal való kapcsolattartás azt mutatja, hogy nem igazán jó szívvel látják el
az ügyeleti ellátást.
Dr. Török Katalin Eszter fogorvos
Nem szívesen csinálja senki a hétvégi ügyeletet. Az is a probléma, hogy az ügyeletesnek
Dunaújvárosban kell tartózkodnia. Mindenki már a saját rendelőjében dolgozik, saját
asszisztensével. A dunaújvárosiak nem fognak kijönni Perkátára az ügyelet ellátásáért.
Somogyi Balázs polgármester
Nem úgy gondoltam, hanem hogy egy dunaújvárosi helyiségben látják el az ügyeletet.
Dr. Török Katalin Eszter fogorvos
Nem, mindenki a saját rendelőjében látja el az ügyeletet. Nem tudom a módját, hogy mi alapján
dolgoznak ügyeletileg.
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Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a fogorvosi szolgáltató 2016. évben
végzett munkájáról szóló beszámolót. 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:
79/2017. (VII. 6.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a fogorvosi
szolgáltató 2016. évben végzett munkájáról szóló beszámolót. A beszámoló a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2017. július 6.
Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm Katalin munkáját!
Dr. Török Katalin Eszter fogorvos
Még egy dolgot szeretnék mondani. A fűtési szezonnak, amikor vége lett májusban, a rendelőben
lévő kazán teljesen csődöt mondott. A fűtési szezon kezdése előtt alaposan meg kell nézni a kazánt,
mert nagyon sokat vacakol, de most teljesen leállt.
Somogyi Balázs polgármester
Rendben megnézzük.
III. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Harmadik napirendi pont beszámoló a védőnői szolgálat 2016. évben végzett munkájáról.
Köszöntöm Bogóné Plasek Krisztina és Illés Eszter védőnőket. Kérdezem, hogy kívánják-e
kiegészíteni a beszámolót?
Bogóné Plasek Krisztina védőnő
Köszönöm nem. Ha van kérdés, akkor szívesen válaszolunk.
Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Szilasy László képviselő
Az orvosi szoba kialakítása egy idő után kötelező is lesz az iskolában. Sok helyet próbáltunk már
nézni. Két helyiségre van szükség, egy helyiségre, ami az orvosi szoba és egy másik helyiségre,
ahonnan rálátnak az orvosi szobára. Erre a célra a régi dohányzó lenne megfelelő, ahol jelenleg a
takarítónők vannak. Ezzel megszűnne a takarítónőknek az öltözőjük, a létezési lehetőségük. Ebben
a kérdésben jogos a felvetésetek. Évek óta gondolkodunk rajta, hogy hol lehetne kialakítani. Én
jelen pillanatban nem látom az iskola területén azt a helyet, ahol ki lehetne alakítani ezt a két
helyiséget. Szeretném megköszönni az év folyamán végzett segítségüket. Megdöbbentő volt a
tetves gyermekek száma. Nektek köszönhető, hogy ezt simán meg tudtuk oldani.
Bogó Anikó képviselő
Sok probléma merült fel az óvodában is és azonnal reagált a védőnői szolgálat. Maximálisan
mindenki rajta volt a problémák megoldásán. Hiába tesz meg mindent a gyermekekért a védőnői
szolgálat és a köznevelési, közoktatási rendszer, ha a szülők hiányoznak a rendszerből. Nagyon
nehéz ezt kezelni, de úgy gondolom, hogy mindent maximálisan megtettek a védőnők. Nagyon sok
olyan programunk van, amit nem a Perkátai Általános Művelődési Központ szervez, hanem mindig
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valaki társszervezőként hozzánk csatlakozik, vagy mi próbálunk csatlakozni. Az, hogy évről évre
egy színes programterv valósulhat meg, az mind a védőnői szolgálat, a szociális központ, az
általános iskola pozitív hozzáállásának köszönhető. Bízom benne, hogy az elkövetkezendő években
is hasonlóan tartalmas programokat fogunk közösen megvalósítani.
Somogyi Balázs polgármester
Szeretném megköszönni a védőnők munkáját. Az Egészségház bővítése során figyelembe vettük a
védőnők igényét, ami egy plusz helyiséget jelent. Örülök neki, hogy más intézményekkel is nagyon
jó a kapcsolatuk mind Perkátán, és azon túl is.
Bogóné Plasek Krisztina védőnő
Mi is szeretnénk megköszönni a támogatást. Bármit próbálunk álmodni, ahhoz a támogatást
megkapjuk.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a védőnői szolgálat 2016. évben végzett
munkájáról szóló beszámolót. 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:
80/2017. (VII. 6.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a védőnői szolgálat
2016. évben végzett munkájáról szóló beszámolót. A beszámoló a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2017. július 6.
Somogyi Balázs polgármester
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a negyedik, a hatodik, a hetedik és a nyolcadik napirendi pontot.
Átadom a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a bizottság
döntéséről.
Kovács Ferenc képviselő
A Polgármesteri Úr által felsorolt napirendi pontokat tárgyalta a Pénzügyi Bizottság és az
előterjesztéseket elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
IV. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Negyedik napirendi pont a házasságkötés hivatali helyiségen, hivatali munkaidőn kívül történő
engedélyezésének szabályairól, valamint a fizetendő díjak mértékéről szóló rendelettervezet
megtárgyalása. A Fejér Megyei Kormányhivataltól törvényességi felhívás érkezett az
önkormányzati rendeletre vonatkozóan, melynek felülvizsgálata megtörtént. Kérem a képviselőtestület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a házasságkötés
hivatali helyiségen, hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint a
fizetendő díjak mértékéről 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:
5/2017. (VII. 7.) önkormányzati rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a házasságkötés
hivatali helyiségen, hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól,
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valamint a fizetendő díjak mértékéről szóló rendeletet. A rendelet a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
V. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Ötödik napirendi pont a képviselő-testület által adományozható kitüntetés és díszpolgári cím
szabályairól szóló rendelet módosításával kapcsolatos döntéshozatal. A rendeletet nem módosítjuk,
hanem egy új rendeletet alkotunk. Néhány pontosítás történt az új rendeletben. A Perkátáért
kitüntetés és a Perkáta díszpolgára cím esetében is meg volt határozva, hogy a beérkezett
javaslatokat a polgármester minden évben az áprilisi képviselő-testületi ülésen a képviselő-testület
elé terjeszti. Ezt kivettük a rendeletből azért, hogy bármikor lehetőség legyen a javaslat
benyújtására. A rendeletben az is meg volt határozva, hogy a kitüntetéshez és a díszpolgári címhez
Perkáta Nagyközség Önkormányzata költségvetésében meghatározott összeg erejéig emléktárgy jár.
Ezt is kivettük a rendeletből. A mellékletekben módosításra került, hogy hogyan kell kinéznie a
Perkáta kitüntetés, valamint a Perkáta Díszpolgára cím esetében a plakettnek. A plakett nem fogja
tartalmazni a kitüntetés vagy cím viselőjének nevét és az adományozás időpontját, mert a plakettre
sajnos nem fér rá. Egy harmadik címet is alapítanánk, ez a Perkáta Közszolgálatáért elismerő cím.
A Perkáta Közszolgálatáért elismerő cím az önkormányzat és intézményei, valamint önkormányzati
tulajdonban működő intézmény, gazdasági társaság azon alkalmazottainak részére adható, akik ezen
szervezetek valamelyikénél legalább húsz éves munkaviszonnyal rendelkeznek és az adott évben
ezen szervezetek valamelyikétől vonultak vagy vonulnak nyugdíjba. Kérem a képviselő-testület
tagjainak a hozzászólásait.
Szilasy László képviselő
A Perkátáért kitüntetésnél felsorolásra kerül, hogy ki tehet javaslatot a kitüntetésre. Az iskola az
önkormányzat intézményének minősül?
Somogyi Balázs polgármester
Jelenleg nem.
Szilasy László képviselő
Tehát az iskola vezetője nem tehet javaslatot.
Somogyi Balázs polgármester
Nem. A Perkáta Közszolgálatáért elismerő cím esetében a munkáltatói jogkör gyakorlója tehet
javaslatot. Az iskola kapcsán az a leg elegánsabb, ha az iskola vezetője tesz javaslatot.
Szilasy László képviselő
A munkáltató a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ.
Somogyi Balázs polgármester
Nyílván van olyan ember, aki a munkáltatót képviseli helyi szinten. De a javaslatot megteheted
önkormányzati képviselőként.
Szilasy László képviselő
Nem magamra gondoltam elsősorban, hanem általánosságban.
Somogyi Balázs polgármester
Egy levélben tudjuk tájékoztatni a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vezetőjét, hogy van
lehetősége kitüntetés adományozására javaslatot tenni. Ez nem kötelező, ez egy lehetőség.
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Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a kitüntetések, elismerő címek
alapításáról és adományozásának szabályairól 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:
6/2017. (VII. 6.) önkormányzati rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a kitüntetések,
elismerő címek alapításáról és adományozásának szabályairól szóló rendeletet. A
rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Dr. Lakos László jegyző
A rendelet ma hat órakor kerül kihirdetésre és hét órakor lép hatályba. A kolléganő viszi le és
függeszti ki a hirdetőtáblára.
VI. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Hatodik napirendi pont a Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet
elkészíttetésével kapcsolatos döntéshozatal. 2017. október 1-ig minden településnek ki kell
dolgoznia a településképi arculati kézikönyvet és a településképi rendeletet. Ennek
szükségességéről „a településkép védelméről” szóló 2016. évi LXXIV. törvény rendelkezik. A
településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítésére kértünk árajánlatokat. A
Konszenzus Pannónia Zrt. árajánlata 1 400 000 Ft+áfa, a Meridián Kft. árajánlata 1 200 000 Ft+áfa,
a Terra Stúdió Kft. árajánlata 980 000 Ft+áfa, a Völgy Zugoly Műhely Kft. az irodája túlterheltsége
miatt nem adott árajánlatot. Javaslom a legkedvezőbb árajánlat elfogadását. A Pénzügyi Bizottság a
Terra Stúdió Kft. árajánlatát javasolta elfogadásra és én is ezt javaslom. Kérem a képviselő-testület
tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom a Terra Stúdió Területi Kutató Tervező
Tanácsadó Kft. 980 000 Ft+áfa összegű árajánlatának elfogadását Perkáta településképi arculati
kézikönyvének és településképi rendeletének elkészítésére vonatkozóan. 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:
81/2017. (VII. 6.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Perkáta
településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének elkészítésével a
Terra Stúdió Területi Kutató Tervező Tanácsadó Kft-t (1034 Budapest, Szomolnok u.
14.) bízza meg 980 000 Ft+ 264 600 Ft áfa összegben.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2017. július 6.
VII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Hetedik napirendi pont az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás tagjai közötti elszámolással
kapcsolatos döntéshozatal. A társulás 2004-ben alakult, majd 2017-ben megszűnt. Az Adonyi
Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetésére és a tagok közötti elszámolásra vonatkozó
megállapodás 2017. április 24-én került aláírásra. A kistérségi pályázaton keresztül két intézmény
felújítása valósult meg. Az egyik a mostani Perkátai Szociális Központ felújítása volt, amelyet
2011-ben valósítottunk meg. Az ezzel kapcsolatos elszámolás jelenti nagyrészt a kistérségi
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elszámolást is. A társulás bankszámlájának záró egyenlege 1 186 613,26 Ft. Az összeg
lakosságszám szerint került megosztásra a települések között. Perkáta 205 704 Ft-ot kapott, mely
már átutalásra került a bankszámlánkra. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás tagjai közötti
elszámolásra 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:
82/2017. (VII. 6.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Adonyi Többcélú
Kistérségi Társulás tagjai közötti elszámolásra vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és
az előterjesztésben foglaltakat az alábbiak szerint fogadja el:
1. A megállapodás 1. sz. mellékletében (mely tartalmazza a bruttó értéket, az elszámolt
értékcsökkenést és a nettó értéket) felsorolt eszközök az ott megnevezett település
tulajdonába adja.
2. A Társulás bankszámlájának záró lakosságszám arányosan megosztott záró
egyenlegét 1 186 613,26 Ft-ot az alábbiak szerint utalja át a települések
bankszámlájára:
Adony
Beloiannisz
Iváncsa
Kulcs
Perkáta
Pusztaszabolcs
Szabadegyháza

12024009-00112721-00100009
11736037-15361710-00000000
12024009-00147915-00100006
11736037-15365233-00000000
11736037-15727189-00000000
11736037-15361844-00000000
11736051-15362632-00000000

195 037,58 714,144 178,151 367,205 704,312 418,115 212,-

3. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök között szereplő ingatlanokat az
alábbi nettó értéken adja át:
Adony:
Perkáta:

40 939 557,36 933 133,-

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2017. július 6.
VIII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Nyolcadik napirendi pont a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatával kapcsolatos
döntéshozatal. A Helyi Esélyegyenlőségi Programot 2013. augusztus 6-án fogadta el a képviselőtestület. A programot kétévente felül kell vizsgálni, melyet megtettünk. A határozati javaslat arról
szól, hogy a képviselő-testület a Helyi Esélyegyenlőségi Programot változatlan formában
helybenhagyja. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Bogó Anikó képviselő
A Helyi Esélyegyenlőségi Programot használjuk mi is az intézményekben a saját programjainkhoz.
Az önkormányzat az Egyenlő Bánásmód Hatósággal is folyamatosan kapcsolatban van, hiszen az ő
hírleveleiket folyamatosan közzéteszi Perkáta honlapján.
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Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, 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:
83/2017. (VII. 6.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 85/2013. (VIII. 6.) számú
határozatával fogadta el a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. A képviselő-testület „az
egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról” szóló 2003. évi CXXV.
törvényben foglaltaknak megfelelően, a kétévente előírt áttekintési kötelezettségének
eleget téve, a program határidőre megvalósult intézkedéseinek teljesítését elfogadja,
megállapítja, hogy módosítás nem szükséges, a Helyi Esélyegyenlőségi Programot
változatlan formában helybenhagyja.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2017. július 6.
IX. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Kilencedik napirendi pont a bejelentések. A bejelentések napirendi pontban három téma szerepel.
Első a Perkátai Római Katolikus Plébánia 150 000 Ft összegű támogatás iránti kérelme a 2017
augusztusában megrendezésre kerülő egyházközségi zarándokúthoz. A zarándokút két vagy három
napos. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom, hogy a
képviselő-testület a Perkátai Római Katolikus Plébánia 2017 augusztusában megrendezésre kerülő
egyházközségi zarándokútjához 150 000 Ft támogatást biztosítson a 2017. évi költségvetés K508
Működési pénzeszközök átadása államháztartáson kívülre előirányzat terhére. 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:
84/2017. (VII. 6.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Perkátai Római Katolikus Plébánia 2017 augusztusában megrendezésre kerülő
egyházközségi zarándokútjához 150 000 Ft támogatást biztosít a 2017. évi költségvetés
K508 Működési pénzeszközök átadása államháztartáson kívülre előirányzat terhére.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2017. július 6.
Somogyi Balázs polgármester
Második téma a Digi Kft. bázisállomás kihelyezésére vonatkozó megkeresése. A Vodafone
Magyarország Zrt-vel már van bérleti szerződésünk a perkátai hidroglóbuszon bázisállomás
kihelyezésére vonatkozóan. A Digi Kft-nek fel kell vennie a kapcsolatot a Vodafone Magyarország
Zrt-vel a szükséges műszaki egyeztetések lefolytatása érdekében. A Vodafone Magyarország Zrt.
részéről nincs akadálya a hidroglóbuszon további távközlési szereplő által történő hasznosításnak. A
Digi Kft. évi 800 000 Ft + áfa bérleti díjat fizetne a hasznosításért. Kérem a képviselő-testület
tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom, hogy a képviselő-testület járuljon házzá a
Perkátán elhelyezkedő hidroglóbuszon bázisállomás telepítéséhez a Digi Kft. által 800 000
Ft+áfa/év összegű bérleti díj ellenében. 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:
85/2017. (VII. 6.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
hozzájárul a Perkátán elhelyezkedő hidroglóbuszon bázisállomás telepítéséhez a Digi
Kft. által 800 000 Ft+áfa/év összegű bérleti díj ellenében.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2017. július 6.
Somogyi Balázs polgármester
Harmadik téma László Tibor és Lászlóné Király Veronika telekvásárlási kérelme. A Perkáta
Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő 2031 hrsz-ú, 1356 m2 területű ingatlant szeretnék
megvásárolni. Ez a telek a Babits Mihály utcában van a jelenleg épülő házuk mellett, melyre idén
megszerzik a használatbavételi engedélyt. A telek vételára 600 Ft+áfa/m2, összesen bruttó
1 033 272 Ft. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom,
hogy a képviselő-testület a 2031 hrsz-ú ingatlan vevőjéül jelölje ki László Tibort és Lászlóné Király
Veronikát. A vevőknek hatvan nap áll rendelkezésre az adásvételi szerződés megkötésére. A
képviselő-testület kötelezi a vevőt, hogy az ingatlant 3 éven belül építse be a helyi építési szabályzat
előírásainak megfelelően. 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:
86/2017. (VII. 6.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete László Tibort (szül:
Dunaújváros, 1980. 02. 20., an:. Fogas Magdolna) és Lászlóné Király Veronikát (szül:
Dunaújváros, 1978. 02. 03., an.: Kőszegi Mária) jelöli ki a Perkáta, Babits Mihály
utcában elhelyezkedő – Perkáta Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képező –
2031 hrsz-ú (1356 m2) építési telek vevőjéül.
A képviselő-testület a 2031 hrsz-ú építési telek vételárát 600 Ft/m2 + áfa, összesen
1 033 272 Ft értékben határozza meg.
A vevőknek hatvan nap áll rendelkezésre az adásvételi szerződés megkötésére.
A képviselő-testület kötelezi a vevőt, hogy a fenti ingatlant 3 éven belül építse be a
helyi építési szabályzat előírásainak megfelelően.
Három éven belül be nem építés esetén az Önkormányzat visszavásárlási jogával élhet.
Az adásvételi szerződésben rögzíteni kell a vevő hozzájárulását az elidegenítési és
terhelési tilalom bejegyzéséhez.
A képviselő-testület megállapítja, hogy az értékesítésre kijelölt ingatlan értéke nem éri
el „a nemzeti vagyonról” szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (1) bekezdésében
meghatározott értékhatár 20 %-át, így azok értékesítése során az államot elővásárlási
jog nem illeti meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2017. július 6.
Somogyi Balázs polgármester
Mukli Ignác a Széchenyi István utcában vásárolt egy telket, amelyet alulról is szeretne
megközelíteni. Ott van egy út vagy csapás, amely a mostani hulladékudvar mellett vezet be a vízmű
telephez. A vízmű telep körüli terület egy helyrajzi szám alatt van. Azt javasoltuk neki, hogy az
ingatlant osztassuk meg az ott lévő út meghosszabbításával. A vízmű telep melletti útban folytatódó
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járdáig kerülne megosztásra a terület. A megosztást követően Mukli Ignác megvásárolná a
településközponttól távolabbi rétrészt. A területet három részre osztanánk. Önkormányzatunknak
nem kerülne költségébe a megosztás.
Dr. Lakos László jegyző
Kint voltunk a terepen a földmérővel és akkor abban maradtunk, hogy elkészíti a vázrajzot.
Gondolom, hogy Mukli Ignác a vázrajzra várt, azért nem nyújtotta be a kérelmét.
Somogyi Balázs polgármester
A Perkátai Szociális Központ intézményvezetője jelezte írásban, hogy létszámbővítést szeretne
kérni a házi segítségnyújtás ellátására vonatkozóan. Az ehhez szükséges költségvetés még nem
került kidolgozásra. A házi segítségnyújtás létszámelőírásai keretében új számítási alapként
bevezetésre került a gondozásra fordított havi órakeret elszámolás. A személyi gondozást végző
szociális gondozók létszáma 2017. január 1-től nem a megállapodások számához viszonyítva kerül
meghatározásra, hanem tevékenységnaplóban ellátottanként, havonta rögzített időtartamok
összesítése alapján. Egy gondozó közvetlen gondozásra fordított havi órakerete 147 óra. A jelenleg
foglalkoztatott két gondozó túllépi a meghatározott órakeretet, a havi összes gondozásra fordított
óraszámuk 150-160 óra között mozog. Új ellátott esetén, vagy állapotváltozás esetén a Perkátai
Szociális Központ nem tud személyi gondozás ellátást biztosítani. A következő lépés a
költségvetési vonzat megállapítása. Jeleztem az intézményvezetőnek, hogy ha kérése, észrevétele,
javaslata van, akkor arra az önkormányzat nyitott lesz.
Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy bejelentések napirendi pontban van-e kérdés,
hozzászólás? Amennyiben nincs, a képviselő-testület ülését bezárom. A nyílt ülés után a képviselőtestület zárt ülést tart.
Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester a testületi ülést 18:25
perckor bezárta.

Somogyi Balázs
polgármester

Dr. Lakos László
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Bogó Anikó
képviselő

Molnár József
képviselő
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