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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Készült: A 2018. február 1-jén 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme
Jelen vannak:
Somogyi Balázs polgármester, Vátkainé Boda Ildikó, Szabó Tamás, 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. Bogó Anikó alpolgármester asszony jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv
hitelesítőknek felkérem Molnár József és Vátkainé Boda Ildikó képviselő-testületi tagokat,
amennyiben a képviselő-testületnek nincs ellenvetése. A meghívóban nyolc napirendi ponttal került
a testületi ülés összehívásra. Javaslom a napirend módosítását. Negyedik napirendi pontban
javaslom tárgyalni „a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági
feltételeiről” szóló 12/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelet módosítását. Kérdezem a képviselőtestület tagjait, hogy egyéb napirendi pont felvételére vagy napirend módosításra van-e javaslat?
Amennyiben nincs, javaslom, hogy a képviselő-testület negyedik napirendi pontban tárgyalja „a
természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről” szóló 12/2017. (XI.
17.) önkormányzati rendelet módosítását. 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:
1/2018. (II. 1.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2018.
február 1-jei képviselő-testületi ülés negyedik napirendi pontjában tárgyalja „a természetben
nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről” szóló 12/2017. (XI. 17.)
önkormányzati rendelet módosítását.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2018. február 1.
Somogyi Balázs polgármester
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:
2/2018. (II. 2.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. február 1-jei
képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint módosítja.
NAPIREND
1. Beszámoló a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
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2. Polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről
3. „A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról” szóló
10/2016. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 4. számú függelékének módosítása
4. „A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági
feltételeiről” szóló 12/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelet módosítása
5. Perkáta Nagyközség Polgármestere 2018. évi szabadságolási ütemtervének
megtárgyalása
6. Első lakáshoz jutók támogatásával kapcsolatos kérelmek elbírálása
7. Tájékoztató Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2017. évi pályázati
tevékenységéről
8. Beszámoló a Faluház 2017. évi tevékenységéről
9. Egyebek
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2018. február 1.
I. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Első napirendi pont beszámoló a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről. Az Mötv.
rendelkezése szerint a megválasztott önkormányzati képviselőnek minden év január 1-től számított
30 napon belül eleget kell tennie vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének. A Pénzügyi Bizottság
feladatai közé tartozik a vagyonnyilatkozatok vizsgálata, kezelése, ellenőrzése a polgármester és az
önkormányzati képviselők vonatkozásában. Átadom a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.
Kovács Ferenc képviselő
Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy minden képviselő határidőben eleget tett
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének. A Pénzügyi Bizottság személyenként külön döntést
hozott a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megtörténtéről. A vagyonnyilatkozatok átvételéről
szóló igazolást átadtam részükre.
Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm. Elhangzott a Pénzügyi Bizottság ülésén, hogy az idei évi vagyonnyilatkozat leadásával
az előző évi vagyonnyilatkozatok visszaadásra kerültek a képviselőknek. Kérem a képviselő-testület
tagjainak a hozzászólásait a beszámolóhoz. Amennyiben nincs, javaslom elfogásra a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről szóló Pénzügyi Bizottsági 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:
3/2018. (II. 1.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Pénzügyi
Bizottság beszámolóját arra vonatkozóan, hogy minden képviselő-testületi tag
határidőben eleget tett 2018. évi vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2018. február 1.
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II. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Második napirendi pont polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről.
2017. december 21-én elhunyt településünk nyugalmazott polgármestere Radeczki György Ferenc,
akinek a temetése 2018. január 6-án volt. Az ő temetése után nem sokkal egy emberölés történt
Perkátán, amelyben Tercsi Éva hunyt el. Az ő temetése 2017. január 19-én volt. Kérem a képviselőtestület tagjait, hogy egy perces gyászszünettel adózzunk a két elhunyt emlékének. Köszönöm
szépen.
2017. december 9-én tartotta a Perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre a hagyományos Luca-napi
vigasságát a Faluházban. A 15 órakor kezdődő rendezvényre a szokásokhoz híven meghívták a
környező települések nyugdíjas klubjait. Besnyő, Beloiannisz, Ercsi, Iváncsa, Pusztaszabolcs,
Szabadegyháza, a Pentele Nyugdíjas Klub és a Perkátai Nyugdíjas Klub mind képviseltette magát a
délutánon. A vendégeket dr. Nagy Andrásné, a Perkátai Nyugdíjasok Baráti Körének elnöke
köszöntötte a délutánon. A rendezvény során több kedves, ünnepi és humoros színpadi műsort
láthattak a megjelentek. A Szivárvány Óvoda Pillangó csoportos ovisai lucáztak a vendégeknek,
majd Koncz Mária citerás előadása következett. Az Ercsiből érkezett Tevékeny Nők Társasága
tánccsoport adott elő két táncos koreográfiát, a Pentele Nyugdíjas Klub színdarabbal készült, s a
besnyői nyugdíjasok vidám táncos produkcióval lepték meg a vendégeket. A fellépők között
szerepelt a Rozmaring Énekkar is bájos műsorával. A Perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre a
megalakulásának 10. évfordulóját ünnepelte, ez alkalomból az egyesület tagjai titokban ajándékkal
készültek Dr. Nagy Andrásnénak, aki meghatódva fogadta kis csapatának meglepetését. A Lucanapi vigasság jó hangulatban telt el, s az est során Perkáta Nagyközség Önkormányzata egy
vacsorával vendégelte meg a nyugdíjas klubokat.
2017. december 10-én, a második adventi hétvégi rendezvény a Kastély előtti parkban került
megtartásra kirakodóvásárral, színpadi műsorral és a téli kézimunka kiállítással.
2017. december 16-án ünnepelte 90. születésnapját a Bajcsy-Zsilinszky utcában élő, Perkátán
született Gelencsér Gáspár. A jeles ünnep alkalmából önkormányzatunk nevében december 15-én
köszöntöttük őt László Klaudia aljegyzővel.
2017. december 17-én, a harmadik adventi hétvégén, az öröm vasárnapján a Kastély dísztermében
koncertet adott a katolikus templom énekkara, a Vox Caritatis Kórus és a megyei kötődésekkel
rendelkező Harmónia Kamarazenekar.
2017. december 19-én 17 órától tartotta a Perkátai Sportegyesület a 2017-es évzáró karácsonyi
rendezvényét. Az eseményen az egyesület összes szakosztálya képviseltette magát. A délutánt
Erdős Károly, a Perkátai Sportegyesület labdarúgó szakosztályának vezetője nyitotta meg.
Beszédében gratulált a focisták sikereihez, valamint bejelentette, hogy a felnőtt csapat az őszi
szezon bajnoka. Ezt követően felkérte Somogyi Balázs polgármestert, hogy tartsa meg
köszöntőbeszédét. A polgármester pozitívan értékelte az egyesület idei évi tevékenységét, kiemelte
az egyes szakosztályok sikereit, valamint beszélt a jövőbeli tervekről, melyeket meg szeretnének
valósítani a sport területén Perkátán. Őt Vátkai Zoltán, a Perkátai Sportegyesület elnöke követte, aki
szintén megköszönte minden szakosztály munkáját.
A hátralévő időben a szakosztályok prezentálták a 2017-es eredményeiket a gyűlésen
megjelenteknek. A fitnesz szakosztálytól Bogó Anikó, valamint Kovácsné Bogó Erika tartott
ismertetőt, melyben beszéltek az aktív, mozgásos tevékenységükről, valamint a futók eredményeiről
is beszámoltak, akik az idei évben félmaratonokon, maratonokon vettek részt. Az íjász
szakosztályról Kundakkerné Paksi Csilla tartott előadást, melyben megemlítette, hogy a szakosztály
tagjai közül volt, aki az idén országos második helyezést is elért a versenyek során. A lovas
szakosztályt Orbán Brigitta képviselte, aki bemutatta a szakosztály tagjait, azok verseny
eredményeit, valamint kiemelte azt, hogy az utánpótlás nevelésre is nagy hangsúlyt fektetnek. A
labdarúgó szakosztály eredményeiről Kerekes Béla edző beszélt, aki egy összefoglaló videóval is
készült a focisták sikereiről. A motoros szakosztály nevében Tompai Mátyás szakosztályvezető
köszöntötte az egybegyűlteket, majd átadta a szót Vátkai Zoltánnak, aki a fiatal versenyző, Vátkai
Zsombor stuntriding eredményeit ismertette. A szakosztályi beszámolók után Erdős Károly
szakosztályvezető jutalmakat adott át a Bozsik Programban tevékenykedő gyermekeknek, valamint
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az utánpótlás csapatnak és a felnőtt csapatnak is. A gyerekek aranyérmet kaptak és csokit, az ifi
csapat és a felnőtt csapat tagjai oklevéllel gazdagodtak. Az U19-es csapatnál a gólkirály Tóth Attila
lett. A felnőtt csapatból a legszorgalmasabb játékos címet Reith János kapta, a legjobb kapus
Kovács Ádám lett, a legjobb focistának járó díjat Sőregi Gergő kapta, s a gólkirály az idei évben
Ráthgéber László lett.
Vátkai Zoltán egyesületi elnök a szakosztályok vezetőinek ajándék üvegplakettet nyújtott át,
mellyel megköszönte a munkájukat, valamint a támogatásukért Somogyi Balázs és az egyesület
elnökhelyettese, Molnárné Horváth Zsuzsanna is üvegplakettben részesült. A szakosztályok tagjai
számára egy-egy aranyérmet adtak át, így köszönve meg a 2017-es tevékenységüket. Ezt követően
Erdős Károly megköszönte még a labdarúgó csapat tagok családjainak a sok segítséget, valamint
ajándékkosarat nyújtott át Erdősné Badi Éva számára, aki a focisták felszerelésének rendben
tartásában segédkezik rendszeresen. A gyűlés zárásaként egy álló fogadással várták a Perkátai
Sportegyesület tagjait a vezetők.
A december 1-jei eredményhirdetést követően 2017. december 20-án került sor a kivitelezési
szerződés aláírására az óvoda bővítése pályázat kapcsán. A munkálatok pedig a munkaterület
átadását követően január első hetében kezdődtek meg.
A Falukarácsony rendhagyó módon hétközben szerdán került megrendezésre a telt házas
Faluházban, ahol elsőként a Népművészeti Foglalkozás csoportjai léptek fel, majd az általános
iskola 2. osztályos tanulói adták elő karácsonyi műsorukat.
Temetése 2018. január 6-án volt a perkátai temetőben, amelyre az önkormányzat vendéglátásában
két testvértelepülési delegáció érkezett, 2018. január 5-8. között 3 fős Saint-Maximin-i és csak a
temetésre közel fős kisbácsi delegáció. A csoportok fogadásában köszönjük a Perkáta-Kisbács
Baráti Egyesület és Perkáta – Saint-Maximin Baráti Egyesület segítségét.
Közel 560 fő perkátai szépkorú polgár kapott az önkormányzattól karácsonyra csomagot az ünnep
előtti két hétben. Több szervezet is osztott karácsony előtt csomagot, a Perkátai Szociális Központ
intézményként, illetve az adventi élelmiszergyűjtés eredményeként a Karitász helyi szervezete, sőt a
Karitász a december 24-i pásztorjáték után édességcsomagot adott a gyermekeknek.
Idén advent negyedik vasárnapja és karácsony vigíliája, a szenteste egy napra esett. 2017. december
24-én délután 3 órától a hittanos gyermekek adták elő a hagyományos pásztorjátékot Toldi Hajnal
hitoktató és Somogyi Anna kántor felkészítésével. A műsor után a templomban levő gyermekek
ajándékcsomagot kaptak a helyi Karitász-szervezettől. A héten az adventi élelmiszergyűjtés
keretében a Karitász közel 20 tartós élelmiszercsomagot adott át rászorulóknak, amely
felajánlásokat a templomban gyűjtötték. Este 8 órától a szentestei, „éjféli misét” celebrálta Bozai
Márton plébános atya.
Önkormányzatunk újabb óvodai fejlesztési pályázatot nyert el a tavalyi év végén, a
Belügyminisztériumhoz benyújtott kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése,
felújítása témában, az új óvoda régi felének felújítása kapcsán 29.972.500 forint értékű vissza nem
térítendő pályázat formájában. A pályázat két okból is fontos, egyrészt a közel harminc éves új
óvoda már felújításra szorul, csak részleges felújításokat tudtunk tenni rajta (az akadálymentesítési
pályázat, a napelemek felhelyezése illetve saját erőből megvalósított fűtéskorszerűsítés által).
Másrészt a most indult új szárny megvalósításakor az egész épületre vonatkozóan kell a mostani
időszaknak megfelelő energetikai mutatókat teljesítenünk, ezért a felújítás a nyílászárócserére és
egyéb energetikai fejlesztésekre terjed ki. A két pályázattal együtt ebben az évben közel 210 millió
forintos fejlesztés valósul meg az új óvodánál.
2018. január 3-án megkezdődött a használata a futsalpályának az általános iskolások által, majd
január második hetétől pedig a Perkátai SE labdarúgóinak edzéseivel. Tavaly év végén történ meg a
pálya műszaki átadása. Két járdát építenénk hozzá, az egyik már el is készült. Ez az iskolát, illetve a
pályát összekötő járda. A járdát Kohut János vállalkozó készítette el, aki a járda elkészítéséért nem
kért munkadíjat, az anyagköltséget az Önkormányzat biztosította. Még egy járdát kívánunk építeni,
amely a sportházat és a pályát kötné össze.
A tavaly karácsonyi évzáró rendezvényen a Perkátai SE bemutatta a Bozsik program új edzőit az
U7, U9, U11 és U13 csapatai kapcsán, amelynél az U7-es csapat edzője Romanóczki Kármen, az
U9-é Szabó Bernadett, az U11-eseké Kovács Ádám és az U13-asoké Gaszler Ferenc lett. Két fontos
szempont valósul meg, amelyet kiemelten fontosnak tart az egyesület, egyrészt helyi és/vagy az
egyesület kötelékében levő személy lett az edző, illetve hogy minden korosztály önálló edzőt
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kapott. Hétfőn, január 8-án Kerekes Béla vezetőedző az új edzőkkel együtt szülői értekezletet
tartott, amelyen tájékoztatták a szülőket a feltételekről és sportolás lehetőségeiről, majd január 9-én
17 óra 30 perckor már az új stáb meg is tartotta az első edzését az U13-asok edzésével a frissen
megvalósított műfüves pályán. Az U7-esek tavaszig csak teremben edzenek, míg a nagyobb
korosztályok főleg a műfüves pályán. A Perkátai SE továbbra is várja a perkátai sportolni vágyó
gyermekeket utánpótlás csapataiba.
A Perkátai ÁMK Könyvtára az állományból kivont vagy éppen ajándékba kapott, de különböző
okok miatt állományba nem vett könyvekből kiárusítást rendezett. A két héten át tartó vásár január
17-én kezdődött és január 31-én fejeződött be. Délelőttönként 10 – 17 óráig várták a vásárlókat a
Dózsa György utca 41. szám alatt.
2018. január 19-én tartották meg a Pesovár Ferenc Gyermek- és Ifjúsági Népdaléneklési és
Népzenei Verseny dunaújvárosi területi válogatóját. A megmérettetésre 24 produkció nevezett, –
szólóénekesek, duók és kórusok egyaránt. A versenyt a Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános
Iskolában szervezték meg, 14 órai kezdettel. A Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola, valamint
a „VELED az ifjúságért” Kulturális és Hagyományőrző Egyesület Népművészeti foglalkozásának
képviseletében Wéber Viktória Fejér megyei népdalcsokorral, szólóének kategóriában indult a
versenyen, amelyen sikeresen szerepelt, és tovább jutott a megyei döntőbe, melyet 2018. március 2án, Lovasberényben szerveznek meg.
2018. január 19-én zajlott Európa egyik legnagyobb párlatversenye, az ongai pálinkaverseny,
amelynek idén már két perkátai nevezője volt, a háromszoros Év magánfőzője (2014, 2016, 2017)
Pavlicsek Csaba mellett Balogh Zsolt is. A közel kétezer megvizsgált minta közül Csaba 48 leadott
mintájából 2 nagyarany, 8 arany, 20 ezüst és 15 bronz minősítést kapott, míg Zsolt 4 ezüst és 2
bronzminősítéssel térhet haza. Az Év magánfőzője negyedszer, zsinórban harmadik alkalommal
Pavlicsek Csaba lett, amely díjat a főző 5 legjobb minősítésű főzete alapján adják.
Gratulálunk a perkátai versenyzők ragyogó eredményeihez! Pavlicsek Csaba idén már második
alkalommal szervezi meg az idén II. Perkátai és regionális pálinkaversenyt, amelynek zsűrízése
március 17-én, míg eredményhirdetése március 24-én lesz.
A “VELED az ifjúságért” Kulturális és Hagyományőrző Egyesület mezőföldi táncházat szervezett
2018. január 20-án, 18 órától a Faluházban.
A Perkátai Általános Művelődési Központ szervezésében 2018. január 22-én ünnepeltük meg a
Magyar Kultúra Napját. E jeles nap alkalmából helyi tehetségek, perkátai felnőtteknek és
gyermekek készültek irodalmi előadással, valamint ének, zene és tánc összeállításokkal. A Magyar
Kultúra Napját 1989 óta, január 22-én ünnepeljük, annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága
szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Szatmárcsekén a Himnusz kéziratát. 21
évvel később, 1844-ben Erkel Ferenc zenét komponált a költeményhez. A nyertes pályaművet
legelőször a pesti Nemzeti Színház mutatta be 1844. júliusban. Először, nyilvános ünnepségen, az
Óbudai Hajógyárban, – a Széchenyi névre keresztelt gőzhajó vízre bocsátásakor – 1844. augusztus
10-én csendült fel a megzenésített Himnusz. Előadta a Nemzeti Színház énekkara. Hivatalos állami
ünnepségen először a budai Mátyás-templomban szólalt meg, 1848. augusztus 20-án.
A Vox Caritatis Egyházi Kórus vezetésével együtt énekeltük el a Himnuszt. Magyarországon,
Kölcsey Himnuszának megszületése előtt vallásos népénekeket énekeltek. A 18. század elején
keletkezett Boldogasszony Anyánk és az, Ah, hol vagy, magyarok tündöklő csillaga kezdetű
vallásos ének volt a néphimnusz. A református magyarságé a Tebenned bíztunk, elejétől fogva (90.
Zsoltár volt). A Vox Caritatis Egyházi Kórus bemutatta a Boldogasszony Anyánk című éneket. A
Szivárvány Óvoda Bóbita tehetségműhely kis óvodásainak bemutatkozásával folytattuk a
műsorunkat. A Köznevelési törvény kiemelten foglalkozik az óvodás korú gyerekek
tehetségfejlesztésével, melyet községünk óvodája is fontos szempontként kezel. Jó eredményekkel
büszkélkedhetnek, hiszen az intézmény 2014. óta Akkreditált Kiváló Tehetségpontként működik.
Három tehetségműhelyük van, ezek egyike a Bóbita, amely már negyedik éve működik. Céljuk a
gyerekek mozgáskultúrájának fejlesztése, a néphagyomány ápolása a magyar népzene, népi
gyermekjátékok segítségével. A táncos ruhákat egy sikeres pályázatnak köszönhetik.
A gyermekek szép előadása után meghallgattuk Szabó Lőrinc: Sokat tud az én kezem című
gyermekverset Viczkó Ferencné, Julianna tolmácsolásában. 2017 őszén, a Magyar Népmese Napja
alkalmából, Érden rendezték meg az Országos Mesemondó Versenyt, amelynek fővédnöke Kóka
Rozália, Magyar Örökség Díjas mesemondó volt. Perkátáról Kovács Roland, 3. a osztályos tanuló is
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indult a Pletykás asszonyok című népmesével. Roland az alsós tanulók közül első helyezést ért el. A
győztes mesét a közönség előtt is nagy sikerrel adta elő. Wéber Viktória a közelmúltban kezdett el
foglalkozni a népdalénekléssel. Gyimesi és mezőföldi népdalokkal mutatkozott be a perkátai
adventi programon, valamint a Népművészeti foglalkozás karácsonyi néptánc gáláján. A múlt hét
során Viktória a Pesovár Ferenc Gyermek- és Ifjúsági Népdaléneklési és Népzenei Verseny
dunaújvárosi területi válogatóján vett részt, mely során a megyei döntőbe jutott. A versenyen
elhangzott Fejér megyei népdalcsokrot a kultúra napján is bemutatta.
A Magyar Kultúra Napján mindig megemlékezünk egy-egy versével a magyar költészet egyik
legkiemelkedőbb alakjáról, Petőfi Sándorról, aki a Himnusz születésének évében, és hónapjában
született, 1823 januárban. Az Anyám tyúkja című versét Rácz Noémi 5. a osztályos tanuló
szavalatában hallhattuk. Az 5. osztályos Varga Noémi szintén egy kis állatról szóló verssel készült.
Előadásában megismerkedhettünk Mirzával, a kiscsikóval, Simon István magyar költő, műfordító,
esszéíró tollából. A szerelemről, a párválasztásról, valamint az őszinte szeretetről szólt a következő
összeállításunk: A felsőbb általános iskolások között köszöntöttük Völcsei Adriennt és Hethési
Tímeát, akik Becsei Lászlótól adták elő a Szemedbe nézek című verset. Orbán Zsolt a Tavaszi szél
című, gyönyörű népdalt énekelte el gitár kíséretében.
Ady Endre szerelmi költészetéből is hallhatunk szép verseket. Szarka Istvánné a költő kevésbé
ismert, Jégpályán című versével készült. Filep-Szabó Zsuzsa, Ha szeretlek című költeményt
szavalta el. Hethési Noémi pedig egy gyönyörű verset mondott Adytól, Őrízem a szemed címmel.
Alighogy eltelt a 2017-es óév, nyomában máris ünnepeljük az új évi Magyar Kultúra Napját.
Akaratlanul is vissza-visszapillantunk még az előző év végi ünnepekre, jeles évfordulókra. Ady
Endre, és vele együtt a Karácsonyi rege jut eszébe az irodalom kedvelőinek. Fülöp Irén gyönyörű
előadásában hallhattuk Ady Endrétől a Karácsony című verset. Ady Endre, a XX. század egyik
legjelentősebb magyar költője. Születésének 140. évfordulója 2017. november 22-én, 2 hónappal
ezelőtt volt. További verseivel is megemlékeztünk róla, a Perkátai Irodalmi Kör többi tagjának a
közreműködésével is. Dr. Nagy Andrásné Az élet című versét mutatta be. A grófi szérűn című, jól
ismert verset pedig Kapócs Mihály elevenítette fel. Pavlicsek Zsolt Adyt kicsit másként láttatta meg
a szemüvegén át.
Orbán Zsolt az Ismerős arcok rock zenekartól, a Nélküled című dalt is előadta gitáron.
A Magyar Kultúra Napját 1989 óta, január 22-én ünnepeljük. Pontosan ebben az évben, ezen a
napon hunyt el Budapesten Weöres Sándor Kossuth- és Baumgarten-díjas magyar költő, író. A
Vízöntő című versével emlékeztünk rá Zsákovics Mihályné, Rozália tolmácsolásában. Zám
Jánosné, Julianna Várnai Zsenitől a Csodák csodája című szép versével készült. A versmondók
körét Szente Annamária zárta, József Attila: Tiszta szívvel című versével.
A Magyar Kultúra napi délutánunkat Kónicz Marcell szóló táncával tettük még emlékezetesebbé.
Kónicz Marcell a Népművészeti foglalkozás fiatal táncosa, jelenleg a székesfehérvári Alba Regia
Táncegyüttes által indított néptánc csoportvezetői képzésen vesz részt. Előadásában szilágysági
legényest láthattak. Marcell és társai koreográfiájukkal sikeresen bemutatkoztak többek között a
Dunaferr Szakgimnázium és Szakiskola által szervezett szakképzési héten, a dunaújvárosi adventi
forgatag színpadán, valamint Népművészeti foglalkozás karácsonyi néptánc gáláján. A következő
időszak eseményei. 2018. február 10-én Valentin-napi bál lesz az óvodai szülői szervezet
rendezésében. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait a beszámolóhoz. Amennyiben
nincs hozzászólás, javaslom elfogadásra az aktuális eseményekről szóló polgármesteri beszámolót.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
4/2018. (II. 1.) 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: 2018. február 1.
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Somogyi Balázs polgármester
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a harmadik, a negyedeik és a hatodik napirendi pontot. Felkérem a
Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a bizottság döntésérőlKovács Ferenc képviselő
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a Polgármester Úr által említett napirendi pontokat. A harmadik
napirendi pontnál a szervezeti és működési szabályzat 4. számú függelékét kell módosítani a
Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál történt változások miatt. Dankó Lajos lemondott, az
új elnök Fórizs Antal lett, ezért új együttműködési megállapodást kell kötni. A Pénzügyi Bizottság
elfogadta az együttműködési megállapodás módosítását.
A negyedik napirendi pontban a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló
önkormányzati rendelet módosítása szükséges. A Polgármester Úr javaslatára támogatja a Pénzügyi
Bizottság, hogy a kérelmek benyújtási határideje 2018. február 28-ra módosuljon, mert 2018. január
31-ig nem érkezett megfelelő számú kérelem.
A hatodik napirendi pontban az első lakáshoz jutók támogatását mindhárom kérelmező esetében
megszavazta a Pénzügyi Bizottság.
III. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Harmadik napirendi pont „a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról”
szóló 10/2016. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 4. számú függelékének módosítása. A rendelet 4.
számú függeléke tartalmazza a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodást. A megállapodást minden év január 31-ig felül kell vizsgálni. A megállapodás
felülvizsgálatát megtettük. Kérem, a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben
nincs, javaslom elfogadásra „a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról”
szóló 10/2016. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 4. számú függelékének módosítását. 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:
5/2018. (II. 1.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete „a képviselő-testület és szervei
szervezeti és működési szabályzatáról” szóló 10/2016. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 4.
számú függelékét az alábbiak szerint módosítja.
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről Perkáta Nagyközség Önkormányzata (képviseli: Somogyi
Balázs polgármester, székhely: 2431 Perkáta, Szabadság tér 1., bankszámlaszám:
11736037-15727189, adószám: 15727189-2-07, KSH statisztikai számjel: 15727189-8411321-01, törzskönyvi azonosító szám: 727189) továbbiakban Önkormányzat,
másrészről a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
(képviseli: Fórizs Antal elnök, székhely: 2431 Perkáta, Dózsa György utca 15.,
bankszámlaszám: 11736037-15828266, adószám: 15828266-1-07, KSH statisztikai
számjel: 15828266-8411-371-07, törzskönyvi azonosító szám: 828264) között, az alulírott
helyen és időben, a következő feltételekkel.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njt.) 80. §-a
alapján az Önkormányzat és a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete együttműködésük szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik.
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A megállapodás jogi háttérszabályozása:
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény,
 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet.
A megállapodás részletesen tartalmazza az Önkormányzat és a Perkátai Roma
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködését meghatározó
szabályokat, azaz:
 a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete működésének
biztosítása, működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátása (Njt. 80. § (1-2)
bekezdés)
 az Önkormányzat és a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete költségvetésének előkészítésével és megalkotásával, ezzel összefüggő
adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos határidőket és
együttműködési kötelezettségeket, felelősök és határidők kijelölésével, (Njt. 80. § (3)
bekezdés a) pont)
 a
Perkátai
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
kötelezettségvállalásaival kapcsolatos, Önkormányzatot terhelő ellenjegyzési,
érvényesítési utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatokat, felelősök konkrét
kijelölését, (Njt. 80. § (3) bekezdés b) pont)
 a kötelezettségvállalás szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási
kötelezettségekre, (Njt. 80. § (3) bekezdés c) pont)
 a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete működési
feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és dokumentációs részletszabályait,
személyek kijelölésének rendjét (Njt. 80. § (3) bekezdés d) pont)
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési
megállapodást 106/2014. (XI. 27.) képviselő-testületi határozatával jóváhagyta.
A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat az együttműködési megállapodást 13/2014.
(XII. 10.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozatával jóváhagyta.
I.

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésének személyi és
tárgyi feltételeinek biztosítása

A Képviselő-testület a rendelkezésére álló anyagi eszközök arányában biztosítja – az
Önkormányzat költségvetési rendeletének keretein belül – a Perkátai Roma Nemzetiségi
Önkormányzat részére a működéshez szükséges feltételeket, az alábbiak szerint:
a) Helyiséghasználat biztosítása
b) A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat részére a Perkáta, Dózsa György
u. 15/C alatti, az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanban biztosít ingyenes
helyiség-használati lehetőséget. Az Önkormányzat a Perkátai Roma Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete részére kizárólagos használatra kialakított
irodahelyiség, valamint az épületben kialakított mellékhelyiségek (női és férfi WCmosdó) és közlekedő folyosók használatát határozatlan időre, időkorlátozás nélkül
biztosítja.
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c) Az Önkormányzat az a) pontban meghatározott helyiségek használatával
kapcsolatban fizeti a villany, a víz-csatorna, a fűtés, a szemétszállítás és a
kéményseprés díja közüzemi díjakat, valamint a nyilvános telefon fenntartási
költségeit.
d) Az Önkormányzat a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
külön kérelmére – előzetes egyeztetést követően – a Perkátai Roma Nemzetiségi
Önkormányzat működésével kapcsolatos, eseti jellegű események, rendezvények
(így különösen közmeghallgatás, fórum, kötelező önkormányzati feladatok ellátását
szolgáló rendezvények) lebonyolítására a Perkátai Roma Nemzetiségi
Önkormányzat kérelmében meghatározott időtartamra az Önkormányzat egyéb
helyiségeit is ingyenesen biztosítja.
e) A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete működéséhez
szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása.
f) Az Önkormányzat az I. a) pontban meghatározott helyiségek működéséhez
szükséges – a beépített tárgyakon, mint pl. fűtőtestek, világító testek, szaniterek,
villany- és vízvezetékek és szerelvények felül – következő eszközöket, berendezési
tárgyakat bocsátja a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezésére:
a.
1 db számítógép
b.
1 db monitor
c.
1 db nyomtató
d.
1 db szekrény
e.
1 db íróasztal
f.
1 db szék
g.
1 db telefonkészülék

i)

g)

Az Önkormányzat a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére –
kérésére igénye szerint – további számítógép használati lehetőséget a Polgármesteri
Hivatal épületén belül, a Polgármesteri Hivatal nyitvatartási idejében biztosít.

h)

Az Önkormányzat a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez
szükséges irodaszereket (így különösen: írószerek, fénymásolópapír, boríték,
bélyegzőpárna, párnafesték stb.) naptári hónaponként, a Perkátai Roma
Nemzetiségi Önkormányzat írásbeli igénye szerint ingyenesen biztosítja.
A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges adminisztratív
feladatokat a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat által átadott
dokumentumok alapján a Polgármesteri Hivatal szervezési ügyintézője, iktató
ügykezelője, postázó munkatársa, a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat
gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási feladatokat a Perkátai Roma
Nemzetiségi Önkormányzat által átadott dokumentumok alapján a Polgármesteri
Hivatal gazdasági vezetője látja el.
A Polgármesteri Hivatal dolgozóit a dokumentumok átadásának elmulasztásából
eredő következményekért felelősség nem terheli.

Ennek keretében
a) a szervezési ügyintéző:
 részt vesz a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi üléseinek
előkészítésében, így különösen a meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés
előkészítésében,
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 legépeli és szükség szerint postázásra előkészíti a meghívókat, előterjesztéseket, hivatalos
levelezést,
 részt vesz a testületi döntések és a tisztségviselői döntések előkészítésében, ellátja a
döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási és postázásra való előkészítési
feladatokat,
 a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat által átadott dokumentumok alapján ellátja a
Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatos nyilvántartási és
iratkezelési feladatokat,
 gondoskodik a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat üléseire szóló meghívók
szabályszerű kifüggesztéséről,
 gondoskodik a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat üléseire készített előterjesztések,
valamint a testületi döntések és az ülésekről készített jegyzőkönyvek Önkormányzat
honlapján való közzétételéről,
 gondoskodik a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatos
dokumentumok (így különösen: tájékoztató plakátok, meghívók eseti rendezvényekre stb.)
sokszorosításáról.
b) a munkaköri leírásában e feladattal megbízott iktató ügykezelő:
 gondoskodik a szervezési ügyintéző által részére eljuttatott, a Perkátai Roma Nemzetiségi
Önkormányzat működésével kapcsolatos iratok beiktatásáról, az így keletkező ügyiratok
szakszerű és szabályszerű iratkezeléséről (előzményezés, szerelés, irattározás, selejtezés).
c) a pénzügyi ügyintéző
 gondoskodik a telefonhasználat után, a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzatot terhelő adó
megállapításáról, bevallásáról,
 naprakészen vezeti az előirányzat nyilvántartást,
 gondoskodik a szükséges előirányzat módosítások ellenőrzéséről, illetve az Önkormányzat
költségvetési rendeletébe történő beépítéséről,
 ellátja a bankkivonatok, házipénztár teljesített pénzforgalom, vegyes bizonylatok,
előirányzat-módosítások kontírozását, és könyvelését. Határidőre gondoskodik a Magyar
Államkincstár felé történő adatszolgáltatásról (KGR programmal).
d)

Az I. f) pontban foglalt berendezési tárgyak, felszerelési tárgyak és eszközök
fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos költségeket, továbbá az I. b)-d) pontban foglalt
feladatok ellátásának költségeit az Önkormányzat viseli.
II.

A költségvetési határozat elkészítésének és elfogadásának rendje

1) A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának elkészítése
A költségvetési törvény kihirdetését követően, a költségvetésre vonatkozó részletes
információk ismeretében az jegyző megbízottja folytatja az egyeztetést a Perkátai Roma
Nemzetiségi Önkormányzat elnökével, ezen egyeztetés keretében a Perkátai Roma
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke rendelkezésre bocsátja a Perkátai Roma Nemzetiségi
Önkormányzat következő évével kapcsolatos pénzügyi adatokat, egyéb információkat. Az
egyeztetést a költségvetési törvény kihirdetését követő 10 napon belül kell megkezdeni.
A jegyző a gazdasági vezető közreműködésével az elnök írásbeli javaslata alapján készíti
elő a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának tervezetét. A
Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalja, és önálló
határozatában elfogadja a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését.
11

Az Önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza a Perkátai Roma Nemzetiségi
Önkormányzatnak nyújtott önkormányzati költségvetési támogatás összegét.
2) A költségvetési előirányzatok módosításának rendje
Ha a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az eredeti
előirányzatán felül többletbevételt ér el, vagy bevételkiesése van, illetve kiadási
előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, módosítja a költségvetésről szóló
határozatát. A módosítást a gazdasági vezető az elnök írásbeli javaslata alapján készíti elő.
A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatai a Perkátai Roma
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata alapján módosíthatók.
3) Információszolgáltatás a költségvetésről
A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és
erről információt a pénzügyi osztálynak úgy szolgáltat, hogy az a költségvetésével
kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni.
4) A beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje
A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak a naptári év első feléről június 30-i
fordulónappal féléves költségvetési beszámolót, a naptári évről december 31-i
fordulónappal éves költségvetési beszámolót kell készítenie a központilag előírt
formanyomtatványon és tartalommal. Az elnök a Perkátai Roma Nemzetiségi
Önkormányzat gazdálkodásának 1. féléves helyzetéről szeptember 15-ig, míg 3/4 éves
helyzetéről tájékoztatja a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét.
A tájékoztató tartalmazza a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési
előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet)
összegének alakulását, valamint az Önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását.
Az elnök a fentiekre kiterjedően az önkormányzati megbízott útján az Önkormányzatnak a
beszámolási kötelezettség teljesítéséhez információt szolgáltat és beszámol a Perkátai
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének a Perkátai Roma Nemzetiségi
Önkormányzat költségvetési határozatának időarányos teljesítéséről.
III.

A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje,
kötelezettségvállalás

1) Költségvetési határozat végrehajtása
A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával
kapcsolatos feladatokat a jegyző a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetőjén keresztül
látja el.
A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés jelen megállapodás 1.
mellékletét képező aláírási címpéldány szerint történik.
2) Kötelezettségvállalás rendje
A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat nevében a nemzetiségi önkormányzat
feladatainak ellátása (végrehajtása) során kötelezettséget vállalni (továbbiakban:
kötelezettségvállalás) a nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy az általa írásban
felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. A kötelezettségvállalás
előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló, fel
nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. Az elmaradt
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egyeztetés miatt keletkező előirányzat túllépésért a Polgármesteri Hivatal dolgozóit
felelősség nem terheli.
Törvény vagy az Ávr. eltérő rendelkezése hiányában nem szükséges előzetes írásbeli
kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely
értéke a 100.000 Ft-ot nem éri el
pénzügy szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik, vagy
az Áht. 36§ (2) bekezdése szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül. történhet.

3) Pénzügyi ellenjegyzés
A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzését a Polgármesteri Hivatalának gazdasági
vezetője, ennek hiányában a jegyzője által írásban kijelölt, a Polgármester Hivatal
állományába tartozó köztisztviselő végzi. A pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi
ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy
o a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és
várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet
o a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll, és
o a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
Ha a kötelezettségvállalás nem felel meg a fent előírtaknak, a pénzügyi ellenjegyzőnek
erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót, a kötelezettséget vállaló szerv
vezetőjét és gazdasági vezetőjét.
A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés
dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra
jogosult személy aláírásával kell igazolni.
A pénzügyi ellenjegyzést megelőzően kifizetett tételekért a Polgármesteri Hivatal
dolgozóit felelősség nem terheli.
4) Teljesítésigazolás
A teljesítés igazolás során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell a
kiadások teljesítésnek jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatás is magában foglaló
kötelezettségvállalás esetében –ha a kifizetés vagy annak egy része az ellenszolgáltatás
teljesítését követően esedékes annak teljesítését.
A teljesítés igazolónak minden esetben meg kell győződnie a kifizetést megelőzően a
költségvetésben rendelkezésre álló szabad előirányzatról.
Nem kell teljesítésigazolás az alábbi esetekben:
o az Áht.36.§ (2) bekezdése szerinti kifizetéseknél,
o a termék értékesítéséből, szolgáltatás nyújtásából – számla, egyszerűsített számla, számlát
helyettesítő okirat, készpénzátutalás alapján – befolyó bevétel beszedésénél
o a fizetési számla vezetésével és az azon végzett műveletekkel kapcsolatban a számlavezető
által felszámított díjakkal, költségekkel kapcsolatos kiadásoknál
A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, az
arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. A teljesítésigazolásra jogosult személyeket
a kötelezettségvállaló írásban jelöli ki.
5) Érvényesítés
Kifizetések esetében a teljesítés igazolás alapján – az Áht. 36.§ (2) bekezdése szerinti
esetben annak hiányában is – az érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a
fedezet meglétét és azt, hogy az megelőző ügymenetben az Áht., az államháztartási
számviteli kormányrendelet és e rendelet előírásait, továbbá a belső szabályzatokban
foglaltakat megtartották-e.
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Ha az érvényesítő a fenti jogszabályok, szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles ezt
jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés nem tagadható meg, ha ezt követően az
utalványozó erre írásban utasítja.
Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést és az érvényesítő
keltezéssel ellátott aláírását.
Az érvényesítést a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője, ennek hiányában a jegyzője
által írásban kijelölt, a Polgármesteri Hivatal állományába tartozó köztisztviselő végzi.
Az érvényesítést megelőzően kifizetett tételekért a Polgármesteri Hivatal dolgozóit
felelősség nem terheli.
6) Utalványozás
A kiadások utalványozása az érvényesített okmány – utalvány rendelet –alapján történik. A
bevételek utalványozására – amennyiben az szükséges –a teljesítésigazolását követően
kerülhet sor.
Az utalványozás minden esetben külön írásbeli rendelkezéssel történik.
A külön írásbeli rendelkezésen fel kell tüntetni:
o az „utalvány” szót,
o a költségvetési évet,
o a befizető, kedvezményezett megnevezését, címét,
o a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét,
o a megterhelendő és a jóváírandó fizetési számla számát és megnevezését,
o a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát,
o az utalványozó keltezéssel ellátott aláírását, és
o az érvényesítést.
A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat a kiadás teljesítésének, a bevétel
beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) a
nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi
önkormányzati képviselő jogosult.
Utalványozni csak érvényesítés után lehet.
7) Utalványozás ellenjegyzése
Az utalvány rendelet elkészítését követően, az utalványozást megelőzően kerül sor az
utalvány ellenjegyzésére.
Az ellenjegyző az utalvány adattartalmát egyezteti a kötelezettségvállalás alapját képező
bizonylattal.
A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény
tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény
tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és
teljesítést igazoló személlyel. Kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási,
ellenjegyzési feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét közeli
hozzátartozója, vagy a maga javára látná el.
8) Kötelezettségvállalás nyilvántartása
A kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell annak nyilvántartása vételről. A
nyilvántartás tartalmazza legalább:
o a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát,
o a kötelezettségvállalást tanúsító dokumentum megnevezését, iktatószámát, keltét,
o a kötelezettségvállaló nevét, a jogosult azonosító adatait,
o a kötelezettségvállalás tárgyát, összegét, éves és előirányzatok szerinti megoszlását,
o a kifizetési határidőket, továbbá a teljesítési adatokat.
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A nemzetiségi önkormányzat köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen
megállapítható, költségvetési soronként, a szabad előirányzat összege.
A nemzetiségi önkormányzat félévente köteles jegyzőkönyvvel dokumentált egyeztetés
keretében nyilvántartását egyeztetni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályának
előirányzat nyilvántartásával.
IV.

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzforgalmi számlája

A pénzforgalmi számla száma: 11736037-15828266
OTP fiók címe: 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 4/e.
A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával
kapcsolatos minden pénzforgalmi számlájához kapcsolódó - külön a részére és kizárólagos
használatára megnyitott fenti pénzforgalmi számlán bonyolódik.
A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésének helyi önkormányzattól eredő
támogatását a nemzetiségi önkormányzat a mindenkori önkormányzati költségvetési
rendeletben meghatározottak szerint kapja meg átutalással.
V.

Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje

A Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője a helyi nemzetiségi önkormányzatok vagyoni,
számviteli nyilvántartásait a helyi önkormányzat nyilvántartásain belül elkülönítetten
vezeti.
Az adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a
statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a nemzetiségi önkormányzat
tekintetében az elnök felelős.

VI.

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat törvényes működésével
kapcsolatos együttműködés egyéb területei

1. A nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein az Önkormányzat megbízásából és
képviseletében részt vesz a Jegyző, vagy az általa kijelölt, vele azonos képesítési
előírásoknak megfelelő köztisztviselő, aki jelzi a nemzetiségi önkormányzat felé,
amennyiben törvénysértést észlel.
2. Az Önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos közérdekű
adatok valamint közérdekből nyilvános adatok megismerhetővé tételéről a szervezési
ügyintéző közreműködésével gondoskodik.
3. Az Áht., illetve a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet által a belső
kontrollrendszerre előírt követelményeket a Polgármesteri Hivatal teljesíti,
folyamataiba, szabályzataiba beépítve a települési nemzetiségi önkormányzatot, mivel
a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Polgármesteri
Hivatal.
4. Az Áht. 70. §-ában meghatározott belső ellenőrzési feladatokat a Polgármesteri
Hivatal belső ellenőrzési egysége látja el. Az ellenőrzések során a költségvetési
szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.)
Korm. rendelet és a Belső ellenőrzési kézikönyv előírásait kell alkalmazni.
5. Jelen együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos
jogszabályok szerint kell eljárni.
Az együttműködési megállapodást minden évben január 31. napjáig, általános vagy
időközi választás esetén az alakuló ülést követő 30 napon belül kell felülvizsgálni és
szükség szerint módosítani.
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Perkáta, …………………………………
Somogyi Balázs
polgármester

Fórizs Antal
Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2018. február 1.
IV. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Negyedik napirendi pont „a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági
feltételeiről” szóló 12/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelet módosítása. Az előző években 140180 erdei m3 tűzifa támogatást kapott Önkormányzatunk, a tavalyi évben 271 erdei m3 –t. 2018.
január 31-ig 227 tűzifa kérelem került benyújtásra. A kérelmek száma 240-re emelkedett a mai
napon. Az önkormányzat úgy kívánja a fennmaradó tűzifát kiosztani, hogy a szociális tűzifa
hozzájárulást lakásonként legfeljebb két alkalommal lehessen megállapítani, illetve a kérelmek
beadási határidejét 2018. február 28-ra módosítja. Kérem a képviselő-testület tagjainak a
hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra „a természetben nyújtott szociális célú
tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről” szóló 12/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelet
módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi rendeletet alkotja:
1/2018. (II. 2.) önkormányzati rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a természetben
nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről” szóló 12/2017. (XI.
17.) önkormányzati rendelet módosítását. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
V. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Ötödik napirendi pont Perkáta Nagyközség Polgármestere 2018. évi szabadságolási ütemtervének
megtárgyalása. Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy a 2017-es évről 25 nap szabadságot
hoztam át az idei évre. Az idei évben 25 nap alapszabadság és 14 nap pótszabadság illet meg
jogszabály alapján. A 2018. évi szabadságolási ütemtervem a képviselő-testület előtt van.
Amennyiben abban változás lesz, tájékoztatni fogom a képviselő-testületet. Kérem a képviselőtestület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a szabadságolási
ütemtervre 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:
6/2018. (II. 1.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Perkáta
Nagyközség Polgármestere 2018. évi szabadságolási ütemtervére vonatkozó
előterjesztést, az abban foglaltakkal egyetért és Somogyi Balázs polgármester 2018. évi
szabadságolási ütemtervét – az előterjesztés alapján – az alábbiak szerint jóváhagyja:
Szabadságnapok

I.

II.

III. IV. V.

Hónapok
VI. VII. VIII. IX. X.

XI. XII.
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száma
2018. előző
összes
évi
évi
64
39
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2
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10

10
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A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2018. február 1.
VI. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Hatodik napirendi pont első lakáshoz jutók támogatásával kapcsolatos kérelmek elbírálása. Három
pár nyújtotta be kérelmét. Több feltételnek kell megfelelni a támogatás megállapításához. A
kérelmezőknek negyven év alatti személyeknek kell lenniük, egyiküknek legalább öt éve perkátai
lakosnak kell lennie, a családban az egy főre eső jövedelem nem érheti el a mindenkori minimálbér
150 %-át. Mindhárom kérelmező megfelel a támogatás feltételeinek. Az elmúlt években 50-80 000
Ft közötti támogatást biztosított az önkormányzat. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy az idei
évben 100 000 Ft összegű támogatást biztosítson. Kérem a képviselő-testület tagjainak a
hozzászólásait. Amennyiben nincs, egyenként szavazásra teszem fel a kérelmeket.
Somogyi Balázs polgármester
Aki támogatja Rónás Roland és Madarász Patrícia 2431 Perkáta, Sport utca 2. szám alatti lakosok
részére első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatása keretében 100 000 Ft ellátás
megállapítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
7/2018. (II. 1.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Rónás Roland és Madarász
Patrícia (2431 Perkáta, Sport utca 2.) részére
első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatása keretében 100 000 Ft ellátást
állapít meg.
A támogatás megállapítása Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése alapján történt. A
határozat „az általános közigazgatási rendtartásról” szóló 2016. évi CL. törvény 81. § (2)
bekezdése alapján indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatást nem tartalmaz.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2018. február 1.
Somogyi Balázs polgármester
Aki támogatja Fodor Krisztina és Tomor József 2431 Perkáta, Rózsa utca 21. szám alatti lakosok
részére első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatása keretében 100 000 Ft ellátás
megállapítását, 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:
8/2018. (II. 1.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Fodor Krisztina és Tomor
József (2431 Perkáta, Rózsa utca 21.) részére
első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatása keretében 100 000 Ft ellátást
állapít meg.
A támogatás megállapítása Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése alapján történt. A
határozat „az általános közigazgatási rendtartásról” szóló 2016. évi CL. törvény 81. § (2)
bekezdése alapján indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatást nem tartalmaz.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2018. február 1.
Somogyi Balázs polgármester
Aki támogatja Cserna István és Rupa Viktória 2431 Perkáta, Bocskai István utca 10. szám alatti
lakosok részére első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatása keretében 100 000 Ft ellátás
megállapítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
9/2018. (II. 1.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Cserna István és Rupa Viktória
(2431 Perkáta, Bocskai István utca 10.) részére
első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatása keretében 100 000 Ft ellátást
állapít meg.
A támogatás megállapítása Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése alapján történt. A
határozat „az általános közigazgatási rendtartásról” szóló 2016. évi CL. törvény 81. § (2)
bekezdése alapján indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatást nem tartalmaz.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2018. február 1.
VII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Hetedik napirendi pont tájékoztató Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2017. évi pályázati
tevékenységéről. 2017 év végén számos EFOP pályázattal kapcsolatban kaptunk hírt. Az egyik
legnagyobb összegű pályázat az EFOP-1.2.11-16-2017-00062 azonosító számú pályázat, amely a
fiatalok helyben maradását támogató programok szervezésére és önkormányzati lakások felújítására
vonatkozik. A támogatás összege 199 729 468 Ft. A kastély C szárnyában lévő hat önkormányzati
lakás felújítása fog megtörténni. Egy fecskeház lesz kialakítva, ahol 35 év alatti perkátai fiatalok
kaphatnak szállást.
A Perkátai Általános Művelődési Központ által benyújtott pályázat az egész életen át tartó tanulási
lehetőségek kialakítása helyi fiatalok számára tárgyú pályázat, 59 905 180 Ft támogatási összeggel.
Ebben a pályázatban a védőnők és a Perkátai Szociális Központ is aktív szerepet kapott. A kastély
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C szárnyában van még két szolgálati lakás, amelyekre szintén nyújtottunk be pályázatot könyvtár
helyiség kialakítására.
2016-ban adtunk be pályázatot külterületi utak fejlesztésére. A hivatalos értesítés még nem érkezett
meg, de én már tudom, hogy nem nyertünk. Ebben a pályázatban egy gépre pályázott az
önkormányzat. Ebben a beszámolóban nem szerepelnek azok a pályázatok, amelyeket a Perkátai
Hunyadi Mátyás Általános Iskola nyújtott be. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Szilasy László képviselő
Három pályázatunk már nyert. Pontos összeget nem fogok tudni mondani, mert egyiket sem
egyedül nyertük, hanem konzorciummal más iskolákkal. Az informális, nem informális tanulási
formák elősegítését Iváncsával végezzük. Ez a pályázat a gyermekek szabadidős tevékenységét
segíti, illetve olyan nem informális tanulási formáknak az elsajátítását segíti, amellyel megtanulják
a gyerekek, hogy hogyan tudnak tanulni. Ez egy égető probléma.
A digitális fejlesztést általános iskolákban, középiskolákban valósítjuk meg és négy iskolával
együttműködve végezzük, egy dunaújvárosival és két sárbogárdival. Ez a pályázat olyan tanítási
módszereket fog megvalósítani, amelyek a fő tantárgyak digitális oktatását segíti elő, illetve a
gyermekek digitális készségét fejleszti. Olyan programokat fogunk tudni megvalósítani, amelyeket
a gyermekek önállóan is tudnak majd kezelni.
A szülősuli pályázatot Iváncsával valósítjuk meg. Ez a pályázat olyan dolgot érint, ami sajnos
településünkön komolyan jelentkezik. Ez a lemorzsolódással és a korai iskolaelhagyással
veszélyeztetett gyermekekre dolgoz ki programot, hogy megelőzzük ezt a problémát. A felső
tagozatot mérik lemorzsolódás és korai iskolaelhagyás veszélyeztetettségével. Jelen pillanatban az
iskolában több mint 30 %-os a veszélyeztetett gyermekek száma. Célunk az, hogy ezt a 30 %-ot az
elkövetkezendő két-három évben leszorítsuk 15 %-ra. A Magyar Kormány az Európai Unióval
együttműködve vállalta 2021 vagy 2022-ig az országos átlagban a 10 %-ra való leszorítását ennek a
programnak.
Somogyi Balázs polgármester
Van egy digitális Magyarország program. Két pályázat fut egymással párhuzamosan, egyrészt
megyei koordinátorokat választottak, másrészt a művelődési intézmények digitális ellátottságát
fejlesztik. Fejér Megye koordinátora lett Szakács Lászlóné. A másik pályázat eredményét még
várjuk.
Szilasy László képviselő
Az Eszterházy Károly Egyetem nyert egy országos pályázatot, amelybe 2500 iskolát szeretnének
bevonni, és ennek a tájékoztatójára megyek jövő héten. Ha részt tudunk venni ebben a pályázatban,
akkor támogatásban részesülhetünk ebből a pályázatból.
Somogyi Balázs polgármester
2018. február 7-én 16 órakor lesz egy vidékfejlesztési fórum a kastélyban, amelyet a Mezőföldi Híd
Térségfejlesztő Egyesület szervez. Négy pályázati kiírással kapcsolatban fognak tájékoztatást
tartani, amelyek a vállalkozókat érinti.
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a 2017. évi pályázati tevékenységről
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:
10/2018. (II. 1.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Perkáta Nagyközség
Önkormányzata 2017. évi pályázati tevékenységéről szóló beszámolót. A beszámoló a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
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Határidő: 2018. február 1.
VIII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Nyolcadik napirendi pont beszámoló a Faluház 2017. évi tevékenységéről. 2017. december 14-én
már foglalkoztunk a beszámolóval. Már akkor jelezte az ÁMK Igazgató Asszony az év végi
rendezvényeket, amelyeket pontosított a beszámolóban. Ezáltal majd tízezer fős látogató jelent meg
a Faluházban. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a Faluházat ingyenesen az önkormányzat
tulajdonába adta 15 éves elidegenítési tilalommal. Ennek kapcsán minden évben be kell
számolnunk a Faluház épületének hasznosításáról. Kérem a képviselő-testület tagjainak a
hozzászólásait a beszámolóhoz. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a 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:
11/2018. (II. 1.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Faluház 2017.
évi tevékenységéről szóló beszámolót. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2018. február 1.
IX. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Kilencedik napirendi pont az egyebek. Kérdezem Jegyző Urat, 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 17:56
perckor bezárta.

Somogyi Balázs
polgármester

Dr. Lakos László
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Molnár József
képviselő

Vátkainé Boda Ildikó
képviselő
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