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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Készült: A 2018. április 19-én 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme
Jelen vannak:
Somogyi Balázs polgármester, Bogó Anikó, Szabó Tamás, 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 öt fő
testületi tag jelen van. Vátkainé Boda Ildikó és Kovács Ferenc képviselő jelezte távolmaradását.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javaslom Molnár József és Szilasy László képviselő-testületi tagokat.
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett
javaslathoz. Amennyiben nincs, aki egyetért a jegyzőkönyv hitelesítők személyével, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
39/2018. (IV. 19.) határozata
A jegyzőkönyv hitelesítők személyéről
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2018.
április 19-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Molnár Józsefet és
Szilasy Lászlót választja meg.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2018. április 19.
Somogyi Balázs polgármester
A meghívó tizenegy napirendi ponttal került kiküldésre. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy
egyéb napirendi pont felvételére vagy napirendi pont módosításra van-e javaslat? Amennyiben
nincs, javaslom elfogadásra a napirendet. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
40/2018. (IV. 19.) határozata
A 2018. március 28-i ülés napirendjének elfogadásáról
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. április 19-i képviselőtestületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el.
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NAPIREND
1. Beszámoló Perkáta Nagyközség közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság
érdekében 2017-ben tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
2. Polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről
3. Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló rendelettervezet megtárgyalása
4. Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzéséről szóló éves
ellenőrzési jelentés elfogadása
5. „A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról” szóló 18/2015.
(VIII. 4.) önkormányzati rendelet módosítása
6. „A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről” szóló 11/2005.
(XI. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
7. Beszámoló a Perkátai Polgármesteri Hivatal 2017. évben végzett munkájáról
8. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves
költségelszámolással kapcsolatos döntéshozatal
9. A 42. Állomás Kulturális Egyesület kérelmével kapcsolatos döntéshozatal
10. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó pályázat
benyújtásával kapcsolatos döntéshozatal
11. Egyebek
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2018. április 19.
I. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Első napirendi pont beszámoló Perkáta Nagyközség közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság
érdekében 2017-ben tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. Köszöntöm Suszter
Tamás rendőrkapitány urat, dr. Mák Attilát az Adonyi Rendőrőrs parancsnokát és Horváth Istvánt, a
Perkátai Polgárőrség elnökét. Átadom a szót Suszter Tamás kapitány úrnak, amennyiben a
beszámolót ki kívánja egészíteni.
Suszter Tamás a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság kapitánya
A beszámolót átolvasva azt gondolom, hogy az Adonyi Rendőrőrs és a Dunaújvárosi
Rendőrkapitányság mindent megtett azért, hogy Perkáta közbiztonsága megfelelő legyen a 2017-es
évben. Remélem, hogy az itt élő állampolgárok, a képviselő-testületi tagok is úgy gondolják, hogy
szép és eredményes munkát végeztünk. Voltak olyan események, amelyek felborzolták a település
hangulatát. Szeretném megköszönni azt a támogatást, amelyet a tavalyi évben Polgármester Úrtól, a
képviselő-testülettől, a polgárőrségtől kaptunk. Külön szeretném megköszönni a körzeti
megbízottak munkáját, akik sajnos most nincsenek jelen.
Polgármester Úr kérte, hogy két ügyről és az azokhoz kapcsolódó nyomozásról pár szóban
tájékoztassam Önöket. Nem a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság hatásköre ezeknek az ügyeknek a
felderítése, hanem a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságé. Perkátán tavaly és az idei év elején is
történt emberölés.
Az idei esetről annyit, hogy az alkoholos befolyásoltság okozta ezt az eseményt. A kollegák
gyorsan a helyszínre érkeztek, a tettenérést követően elfogták az elkövetőt.
A tavaly februárban történt emberölés után az elkövetőt két órán belül fogták el a Dunaújvárosi
Rendőrkapitányság munkatársai. A megyei munkatársak kiérkezéséig a kollegáimmal elfogtuk az
akkor még feltételezett elkövetőt. Az elkövető alkohol befolyása alatt állt és pénzszerzés érdekében
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úgy gondolta, hogy kést ragad, és a sértettet megpróbálja kirabolni. Annak ellenére hajtotta végre
ezt a tettét, hogy az idős sértett a készpénzének egy részét át is adta. Azt gondolom, hogy ez tényleg
bravúros és gyors nyomozás volt. Ezt nem hagytuk annyiban, mert látókörben volt ez a fiatalember
más ügyek kapcsán is. Az egy évig tartó nyomozást most fogják befejezni a kollegáim, közel 60-70
lakásbetörést sikerült felderítenünk, amit ez a fiatalember és a hozzá kapcsolódó elkövetői kör
követhetett el. Biztos volt visszhangja annak a rendőri intézkedésnek, amit tavaly augusztusban
hajtottak végre a kollegák, több helyen, több ponton lévő házkutatásokkal, előállításokkal, őrizetbe
vételekkel, előzetes letartóztatások kezdeményezésével. Ezt a nyomozást a napokban fejezik be a
kollégák. A számokból látható, hogy a lakásbetörések száma Perkáta településen is jelentősen
visszaszorult.
Köszönjük, hogy a tavalyi évben részt vehettünk a Fejér Megyei Polgárőr napon. Köszönjük a
településnek, a polgárőröknek a színvonalas szervezést és hogy ilyen jól sikeredett rendezvényt
sikerült prezentálni. Üdvözlöm azt a lovas szekciót, amit szintén a polgárőröknek köszönhetünk,
ezzel a külterületek védelme is megoldódott és ez látszik a regisztrált bűncselekmények számának a
csökkenéséből. Bízunk benne, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzete ezeket a számokat
tükrözi. De ha nem, akkor mindenkitől azt szoktam kérni, hogy a telefonszámom ismert, ha bármi
van, akkor azonnal kérünk egy jelzést, akkor tudjunk reagálni, amikor az esemény történt. Azt
gondolom, hogy a problémák közös megoldása a legfontosabb a közbiztonság fenntartásában is.
Köszönöm szépen.
Somogyi Balázs polgármester
Köszönjük az Adonyi Rendőrőrs, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság munkáját az említett ügyek
felderítésében. Köszönjük, hogy mindkét ügyben gyorsan cselekedett a rendőrség. Tudjuk, hogy a
tavalyi ügyben már elsőfokú döntés is született. Kérem a képviselő-testület tagjainak a
hozzászólásait a beszámolóhoz. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra Perkáta Nagyközség
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2017-ben tett intézkedésekről és az azzal
kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
41/2018. (IV. 19.) határozata
Perkáta Nagyközség közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében
2017-ben tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló
beszámoló elfogadásáról
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Perkáta Nagyközség
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2017-ben tett intézkedésekről
és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót. A beszámoló a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2018. április 19.
Somogyi Balázs polgármester
Kapitány Úrnak, Parancsnok Úrnak, és Önökön keresztül minden kollegájuknak köszönöm azt a
munkát, amelyet Perkáta lakosaiért tesznek. Köszönöm a Perkátai Polgárőrség munkáját is.
II. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Második napirendi pont polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről.
2018. február 1-jén 6 képviselő részvételével rendkívüli képviselő-testületi ülésen a képviselőtestület elfogadta a Pénzügyi Bizottság beszámolóját, miszerint minden képviselő teljesítette a
4

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét. A két ülés közötti eseményekről szóló beszámoló
elfogadását követően felülvizsgálta a testület a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
megállapodást, majd elfogadta a polgármester szabadságolási ütemtervét. Három perkátai párt
egyenként százezer forintos támogatásban részesített első lakáshoz jutók támogatásával. A testület
tárgyalta a tavalyi évi pályázati tevékenységet és a Faluházhoz kapcsolódó tavalyi évi beszámolót.
2018. február 7-én a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület szervezésében és a Széchenyi
Programiroda társulásával vidékfejlesztési fórum zajlott a Győry kastélyban.
2018. február 14-én ért véget az EYE Opener elnevezésű, hollandiai nemzetközi képzés, amelyen a
„VELED az ifjúságért” Kulturális és Hagyományőrző Egyesület is képviseltette magát. A 11 ország
fiataljainak és ifjúsági munkásainak részvételével zajló képzésen Horváth Dóra elnök, Kovács
Esztella és László Lilla ifjúsági tagok voltak jelen a VELED-ből, s kaptak bővebb információkat a
nemzetközi ifjúsági cserék szervezéséről. Egy informális csoport színeiben még két magyar részt
vevő érkezett De Glindbe: Lazányi Andrea és Szurop Boglárka.
2018. február 10-én nagy sikerű jótékonysági bált tartott a Faluházban a Szivárvány Óvoda Szülői
Szervezete.
2016-ban szervezett a klub tagjai számára fánksütő versenyt először a Nagyközségi Nyugdíjas
Klub, a farsangi időszak alkalmából. Ez hagyományként a rákövetkező évben is folytatódott. 2018.
február 12-én került sor az idei versenyre, melyre a klub meginvitálta a Perkátai Nyugdíjasok Baráti
Körének tagjait is, hogy barátságosan összemérjék, ki is készíti a legfinomabb fánkot körükben. Két
kategóriában nevezhettek az érdeklődők a megmérettetésre: hagyományos farsangi fánk, valamint
egyéb, zsírban sült tészták (pl.: cigány fánk, csörögefánk, túrófánk) kategóriában. Mindkét
csoportban öt-öt nevező indult, s a megjelent közönség közösen döntötte el, hogy ki is sütötte a
legínycsiklandóbb csemegét a versenyre. A 2018-as év legfinomabb fánkját Zám Jánosné, valamint
Zsákovics Mihályné készítette a „zsűri” döntése alapján, s számukra az elismerő oklevelet Somogyi
Balázs polgármester adta át.
2018. február 13-án a Védőnői Szolgálat koordinálásában véradásra került sor, amelyre 57 fő
jelentkezett, 49 fő tudta leadni a vért, és első alkalommal jelentkezett 4 fő.
2018. február 15-én 5 képviselő jelenlétében rendes ülésen a testület elfogadta az önkormányzat idei
költségvetését, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek idei illetménykiegészítését, a
polgármesteri cafetéria szabályzatot, illetve rendelkezett a települési környezetvédelmi alap
felhasználásáról. A Perkátai Általános Művelődési Központtal kapcsolatban elfogadta az óvodai
beíratásra vonatkozó hirdetményt, illetve a könyvtár tavalyi beszámolóját és idei munkatervét. A
testületi ülésen Horváth István felszólalt a Táncsics utca állapotával kapcsolatban.
2018. február 15-én, 18 órakor szervezte meg Perkáta Nagyközség Önkormányzata és a Perkátai
Általános Művelődési Központ a hagyományos Civil Fórumát a Győry-kastély konferencia
termében. Az eseményen a helyi civil szerveztek, alapítványok, valamint magánszemélyek vettek
részt. A fórumot Somogyi Balázs polgármester nyitotta meg, aki köszöntőjében hangsúlyozta, hogy
a civilek számos sikeres rendezvényt valósítanak meg önállóan, valamint az önkormányzattal és az
intézményekkel közösen Perkátán. Fontosnak tartotta még azt is kiemelni, hogy Perkáta
Nagyközség Önkormányzata támogatja a helyi egyesületek, alapítványok és nagyközségi
rendezvényt szervező magánszemélyek tevékenységét. Ezt követően Lászlóné Szabó Edit, a
Perkátai Általános Művelődési Központ megbízott vezetője foglalta össze röviden az intézmény
2017-es évi közös rendezvényeit a civilekkel, s ismertette a 2018-as rendezvénytervezetet. Beszédét
azzal zárta, hogy az idei évben is fontos szerepe lesz a civil szervezeteknek a település kulturális
életében. A polgármester és az intézményvezető után a megjelent szervezetek képviselői
emelkedtek szóra, s foglalták össze a tavalyi évi tevékenységüket, s számoltak be a 2018-as
terveikről.
2018. február 15-től rendhagyó rajzórára várta a Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft. a Hunyadi
Mátyás Általános Iskola diákjait a kínai újév, vagy más néven a holdújév, tavaszünnep alkalmából.
A tanulóknak a központ munkatársai előadást tartottak a holdújévről a foglalkozás ideje alatt.
Megtudhatták többek között, hogy ez a kínai nép legnagyobb hagyományos ünnepe, amelyre
hetekig készülődnek a kínai emberek, valamint ilyenkor meglátogatják a közel vagy távol élő
rokonaikat is. Az előadást követően Fórizs Csilla és Pavlicsek Nikolett, a Perkátai Kínai Központ
Nonprofit Kft. munkatársai szerencse feliratokat készítettek a gyerekekkel, amely szintén a
tavaszünnephez kapcsolódó hagyomány. A rendhagyó rajzórák még folytatódtak 2018. február 215

ig, az általános iskola diákjai számára. 2018. február 17-én a felnőtt érdeklődőket is várták a Győrykastélyba 15 órára. Szintén a holdújév ünnepről hangzottak el érdekességek, valamint a központ
munkatársai kínai teaházzal és az esemény jellegzetes ételével, a csiaoce-val készültek a vendégek
számára. A kínai horoszkóp is szóba került a délután során, mivel 2018. február 16-án beköszöntött
a Kutya éve, így a kikészített horoszkópok alapján mindenki megtudhatta, hogy mire is számíthat az
elkövetkezendő időszakban.
2018. február 17-én és 24-én képzést tartott a Magyar Tréning Oktatási Központ Perkátán, a KínaiMagyar Kulturális Turisztikai Központban. A képzést a Katolikus Karitász segítőinek szervezték
meg, az előadójuk pedig Bacza Barbara volt. Maga a tréning a társadalmi integrációról,
szegregációról, a kirekesztésről szólt, arról, hogy milyen eszközökkel tudnak segíteni
embertársaiknak a résztvevők. Esettanulmányokat dolgoztak fel közösen, amely folyamat
hozzájárul majd ahhoz, hogy a Katolikus Karitász segítői megfelelően tudjanak segíteni minden
korosztálynak, akik élethelyzetükből adódóan arra rászorulnak. A képzésre Adonyból és
Dunaújvárosból is érkeztek érdeklődők – a perkátai részt vevőkön mellett. Bacza Barbara elárulta a
programról, hogy nagyon aktív, együttműködő csapattal dolgozhatott együtt. A képzés célja volt,
hogy jobban megismerjék egymást a részt vevők, kiemelt célként szerepelt a közösség építés, ami
nagyon fontos a segítők tevékenysége miatt.
2018. február 20-án a képviselő-testület rendkívüli ülésen 6 fő részvételével meghatározta a
Polgármesteri Hivatal idei évi kiemelt céljait, illetve határozatot fogadott el a Megyei Jogú Városok
Szövetségének felhívására, hogy a település nem kíván illegális bevándorlókat befogadni és kéri a
kormányt a további lépések megtételére a települések nyugalma érdekében.
2018. február 23-án volt a megnyitója a Hunyadi Mátyás Általános Iskola hagyományos
versenyhetének, a Hunyadi-hétnek. A 16 órakor megrendezésre kerülő ünnepségen tanárok, tanulók
és szülők gyűltek össze. A Himnusz meghallgatása után Szilasy László, a Hunyadi Mátyás
Általános Iskola igazgatója tartott köszöntő beszédet, majd a harmadik évfolyamosok előadását
tekinthették meg a vendégek. A gyerekek Mátyás korát idéző műsort adtak elő, felkészítőik Gergely
Ágnes, Siposné Nagy Krisztina és Vátkainé Boda Ildikó tanítónők voltak. Ezt követően került sor
az elsősök, valamint az újonnan érkezett tanárok, diákok avatására, mely szintén az általános iskola
sajátos hagyománya. Az eskü elismétlése után a nyolcadikosok feltűzték az első osztályosoknak a
kitűzőt, Szilasy László igazgató pedig a pedagógusoknak.
A megnyitó ünnepség napján egy képzés került megszervezésre a Győry-kastélyban, az EFOP-3.3.7
– „Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a Dunaújvárosi Tankerületben”
pályázat keretein belül. A tréningen iváncsai és perkátai pedagógusok vettek részt. Az iváncsai
kollégák, valamint a képző szakemberek ellátogattak a megnyitó ünnepségre, ahol Szilasy László
igazgató tiszteletbeli hunyadissá avatta fel őket. A Hunyadi-hét során mindennap izgalmas
kihívással készültek a diákok számára tanáraik. 2018. február 26-án, hétfőn az alsó tagozatosoknak
„A művészetek napja” került meghirdetésre, amely során meseillusztrációt készíthettek,
rózsaablakot és pajzsot tervezhettek, valamint énekversenyre is jelentkezhettek. A felsősöknek
sorversenyt állítottak össze tanáraik az iskola tornatermében, ahol hangos ovációval biztatták
csapataikat az osztályok. A hét során az alsósok többek között gyorsszámoló, szépíró, szép olvasó
versenyen vehettek még részt, valamint ötpróbára várták őket, ahol bátorságukat bizonyíthatták. A
felsősök sportversenyeken vehettek részt. A Hunyadi-hét 2018. március 2-án, pénteken zárult,
amelyen a frissen felavatott első osztályosok mutatkoztak be műsorukkal a pedagógusoknak,
társaiknak és szüleiknek.
A perkátai tagokon keresztül Perkátára is kiterjedő hatókörrel működő Dunamenti Szent Orbán
Borrend 2018. február 24-én délelőtt tisztújító közgyűlést tartott az adonyi Művelődési Házban. A
leköszönő elnökség nevében Králl István nagymester köszöntötte a jelenlevőket, majd a tavalyi
évről szóló beszámoló, pénzügyi beszámoló, felügyelő bizottsági beszámoló és tagdíj összeg
elfogadása után bejelentette, hogy nem kíván újraindulni a tisztségért. A jelölő bizottság a nyolc
tisztségre nyolc személyt jelölt, így a nagytanácsi tisztségekre nyílt szavazással választotta meg a
közgyűlés a jelölteket. A rövid nagytanácsi ülés határozta meg a vezető tisztségeket, amely
értelmében a borrend nagymestere az eddig krónikási tisztséget betöltő Schmidt Attila lett, míg
Perkáta képviseletében Nedves Tibor a főpohárnoki tisztséget tölti be a vezetőségben. Az új
nagymester javaslatára Králl István örökös tiszteletbeli nagymesterré választotta a borrend
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közgyűlése. A közgyűlés bezárása után gazdanappal folytatódott a rendezvény, amelyen szakmai
előadásokon vehetett részt a közönség. A borrend idei borversenye Adonyban kerül megrendezésre.
1928. február 27-én született Kapócsné Ilonka néni, akit 90. születésnapja alkalmából 2018. február
27-én az önkormányzat nevében köszöntöttünk László Klaudiával, a Polgármesteri Hivatal
aljegyzőjével testvérénél, Ducikánál a Szent István utcában. Ilonka nénit családja az elmúlt hét
végén köszöntötte a jeles esemény alkalmából. A mostani találkozáson az évi háztáji munkák
mellett szóba kerültek a régmúlt Perkáta családtagjai, polgárai és eseményei.
A Fejér Megyei Művelődési Központ – Művészetek Háza a Fejér Megyei Népzenei Műhely
Egyesülettel közösen 2018. március 2-án, pénteken rendezte meg a Pesovár Ferenc Gyermek- és
Ifjúsági Népdaléneklési és Népzenei Verseny Fejér megyei döntőjét Lovasberényben. A nagy
megmérettetésre, az előzetes 5 kerületi döntőről (Bicske, Dunaújváros, Sárbogárd, Székesfehérvár
és Tordas) összesen 100 versenyző jutott tovább énekes, zenekari és vegyes nagy kategóriában. A
versenyen kiemelt arany, arany, ezüst és bronz minősítést szerezhettek a fiatalok, akik közül a zsűri
delegált versenyzőket az országos népdaléneklési versenyre is. Ezen a megmérettetésen indult a
korábban, a dunaújvárosi kerületi döntőn továbbjutott Wéber Viktória, aki a „VELED az ifjúságért”
Kulturális és Hagyományőrző Egyesület színeiben állt ki a színpadra, és szereplésével megyei arany
minősítést hozhatott haza. Az országos versenyre idén nem delegálták.
2018. március 4-én rendezte meg az Alba Regia Táncegyesület a VI. Mezőföld Virágai Fejér
Megyei Szólótáncversenyt, ahova idén nem csak a megyéből, hanem Sopronból és Kakasdról is
érkeztek versenyzők. A megmérettetésen korcsoporttól függően 1,5 vagy 2 perc improvizációs
táncot kellett bemutatni egyéni vagy páros kategóriában. A részt vevők négy korcsoportban
versenyeztek, élő zenére. A versenyszámokat kéttagú zsűri értékelte: Tóth Judit néptáncpedagógus,
Örökös Aranygyöngyös Táncos, a Gödöllő Táncegyüttes művészeti vezetője és Busai Norbert
néptáncpedagógus, Népművészet Ifjú Mestere, Örökös Aranysarkantyús- és Táncházdíjas táncos. A
perkátai „VELED az ifjúságért” Kulturális és Hagyományőrző Egyesületet a versenyen Vigházi
Zétény és Wéber Viktória képviselte, akik az egyesület alszervezetének, a Népművészeti
foglalkozás Kankalin Néptánccsoportjának a tagjai. Zétény és Viktória alapi ugróst és friss csárdást
táncoltak – ez volt az első táncverseny, amelyen részt vettek. Bár az idei évben nem kapták meg a
„Mezőföld Virága” címet, mégis nagyon büszkék vagyunk a két gyermek szereplésére, akik sokat
készültek a megmérettetésre és méltón képviseltek minket Székesfehérváron.
2018. március 8-án nőnap alkalmából virággal köszöntöttük a perkátai intézmények, az
önkormányzati vállalkozás és az iskola női munkavállalóit.
2018. március 8-án a képviselő-testület rendkívüli ülésen kiírta az új óvoda jelenlegi épületének
felújításával kapcsolatos építési-felújítási közbeszerzését. 2018. március 13-án Budapesten a
Perkátai Általános Művelődési Központ és a Perkáta Nagyközség Nyugdíjas Klub képviselőinek
szervezésében megnyitásra került a kézimunka kiállítás Négy évszak sorozatának tavaszi állomása.
2018. március 14-én Budapesten az 1848. március 15-i forradalom és szabadságharc emlékét őrző
nemzeti ünnep alkalmából számos díj átadása történt meg, amely ünnepen több térségünkben élő és
tevékenykedő, illetve Perkátához köthető művész és sportoló vehetett át kitüntetést. Balog Zoltán,
az Emberi Erőforrások Minisztériuma minisztere a köztársasági elnök megbízásából kitüntette a
velencei-tavi és a Fejér megyei sportélet két kiváló alakját, az olimpiai ezüstérmes, ötszörös
világbajnok kajakos Fidel Lászlót, valamint a Velencei-tavi Vízisport Szövetség elnökségi tagját, a
fehérvári Vitál Club vezetőjét, a kajakos Szipola Antalt. Szintén Balog Zoltán miniszter tüntette ki,
de már a miniszterelnök megbízásából a perkátai származású Csányi Sándor Jászai Mari-díjas
színművészt a Magyarország Érdemes Művésze díjjal, illetve feleségét Tenki Réka színművészt
Jászai Mari-díjjal.
Nagy örömünkre szolgált, hogy januárban felajánlotta az erdélyi testvértelepülésünk, Kisbács
magyar egyesülete, a Pro Kisbács Egyesület, hogy 2018. március 15-én, nemzeti ünnepünkön
fellépnének Perkátán. Akkor még több fellépésből álló felvidéki sorozat zárásaként látogattak volna
el Perkátára, amelyből végül csak a perkátai fellépés maradt, ami még inkább megtisztelővé tette a
látogatásukat. Ezelőtt, 2007 búcsúján lépett fel Perkátán a kisbácsi magyar néptáncegyüttes. Az
önkormányzati nemzeti ünnepi műsorra érkeztek, amelyen a perkátai általános iskola negyedik
osztályosai és az énekkar is fellépett nagyon színvonalas és az ünnepi kort elénk idéző műsorral. Az
egyeztetések szerint igazodva a gyermekek műsorához csak néptánccal léptek fel az erdélyi
fiatalok, akik három blokkban örvendeztettek meg minket. A műsoruk még emelkedettebb volt
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azzal, hogy a néptánccsoporthoz közvetve kapcsolódó Ördöngös népi zenekart is magukkal hozták,
amely zenekar még élőbbé tette a műsorukat. A fiatal népi zenészeket az ország és világ is
megismerhette, hiszen felléptek a Fölszállott a páva című műsorban. A fiatalok fogadását a PerkátaKisbács Baráti Egyesület szervezte, illetve mindenki fogadó családnál szállt meg, nagyrészt az
egyesület tagjainál, köszönet érte a fogadóknak. 15-én délben érkezett meg a csoport, a kastélyban
az egyesület fogadta őket, illetve látta vendégül ebéddel, majd ezt követően a Faluházban próbáltak.
A fogadó családokhoz csak ezután látogattak el, majd léptek fel a nemzeti ünnepen. Az ünnepséget
követően a koszorúzáshoz tartó fáklyás felvonuláson is ének- és zeneszóval jöttek velünk és
elsőként ők koszorúzták meg a nemzeti hős, Kossuth Lajos szobrát. A nap zárásaként a fogadó
családokkal egyetemben a kastélyban közös vacsorán vett részt a néptánccsoport, ahol a zenekar
élőben is zenélt. 16-án indult vissza a csoport, de előtte Budapesten sétát tettek a Várban és a
belvárosban, illetve Parlament látogatáson is részt vettek, majd a közösen eltöltött ebéd után
visszaindultak Kisbácsba. Köszönjük a Pro Kisbács Egyesület felajánlását, a néptáncegyüttes és a
népi zenekar perkátai fellépését, illetve reméljük, hogy hamarosan újra fellépnek Perkátán.
Köszönjük minden perkátai polgár és a Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület segítségét a csoport
fogadásában!
A 2018. március 17-i zsűrizést követően 2018. március 24-én szervezte meg Perkáta Nagyközség
Önkormányzata Pavlicsek Csabával, négyszeres nemzet győztes pálinkamesterrel közösen a II.
Perkáta Regionális Pálinkaverseny eredményhirdetési rendezvényét, a Győry-kastély épületében. A
program 14 órakor vette kezdetét a társadalmi zsűrizéssel, melyre elsősorban a verseny támogatóit
és protokolláris vendégeket hívtak meg a szervezők. A társadalmi zsűri feladata volt az arany
minősített párlatok közül eldönteni, hogy melyek érdemesek „A legjobb perkátai párlat”, valamint
„A legjobb Fejér megyei párlat” címre. A társadalmi zsűrizést követően 16 órakor a szakmai
előadásokra várták az egyre szebb számban jelenlévő érdeklődőket, versenyzőket. Elsőként Ari
András pálinkamester, hivatásos érzékszervi bíráló, többszörös aranyérmes pálinkakészítő beszélt a
pálinkahibákról – általánosságban és a versenyre beérkezett mintákkal kapcsolatosan is. Őt Dúl Udó
Endre pálinkamester, a Pálinkamesterek Országos Egyesületének alelnöke, hivatásos érzékszervi
bíráló követte, aki az ágyas pálinkák készítésének technológiájáról tartott előadást, s bemutatásként
az ágyazáshoz megfelelő gyümölcs mintát is hozott megtekintésre a vendégeknek. A harmadik
szakmai program Koszó Gábor és Ladi Csaba pálinkamesterek, élelmiszeripari szakmérnökök
bemutatója volt, akik a legújabb egylépcsős pálinkafőző berendezés tervezői és kivitelezői. A
lepárgás technológiájáról beszéltek kisüsti (DES) és egylépcsős berendezéseken. Az előadásukra
magukkal hoztak egy kisüsti és egy egylépcsős, tornyos gépet is, szemléltetésként. A szakmai részt
követően pálinkakóstolóra várták a vendégeket a szervezők, mely során az ezüst és bronz minősített
párlatokat ízlelhették meg. A kóstolás után, 18 órakor vette kezdetét az eredményhirdetése a II.
Perkátai Regionális Pálinkaversenynek. Elsőként dr. Galambos Dénes, országgyűlési képviselő, a
verseny fővédnöke tartott köszöntő beszédet, aki elmondta, hogy nagyon büszke arra, hogy a
gasztrokultúra ezen ágát Perkáta felvállalta és ilyen színvonalas versenyt szervez immár második
éve. Külön kiemelte, hogy milyen fontos az a tény, hogy jövőre hivatalosan is országos
megmérettetésként kerül meghirdetésre az esemény. Az országgyűlési képviselőt Pavlicsek Csaba
szervező követte. Csaba röviden összefoglalta a verseny tapasztalatait, elmondta, hogy mennyire
megtisztelő a beérkezett minta szám. Ez után következett az érmek és a díjak átadása. Közel 400
díjazott párlat lett (arany, ezüst, bronz), 15 nagy kategória díjas, és 6 külön díjas. A díjazottak
listáját alább közzé tesszük. Az eredményhirdetés végén minden részt vevőt vártak továbbra is a
pálinkakóstolóra, ahol a kellemes nedűk mellett jó hangulatú beszélgetéssel mulathatták az időt. A
II. Perkátai Regionális Pálinkaverseny támogatói voltak: Perkáta Nagyközség Önkormányzata,
Polgármester: Somogyi Balázs, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, Polgármester:
Cserna Gábor, Gyulai Pálinka manufaktúra, Kohut János vállalkozó, Horváth Árpád
vállalkozó, László Norbert vállalkozó, Oláh István vállalkozó, Czeglédi Ferenc, REÁL
ABC, Vadász Ildikó, Stüszi ABC, Gubicza Tamás, Peru Pékség, Pesei Györgyné,
Divatház, Alexander Pálinkaház Szentes, Ari András, Balatonalmádi, Agro-Shop Bt.,
Balatonalmádi, Fülöp Zsolt vállalkozó, Lunczer Attila, Lunczer Pálinkaház, Kosd
Az elmúlt években hányatott sorsa volt a dunaújvárosi, Szórád úti volt „zöld esztékának”. Tavaly a
Modern Városok program keretében a Magyar Kormány és Dunaújváros Megyei Jogú Városa
megállapodott, hogy a város központjában levő épületnek új hasznosítási formát adnak felújítással
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egyetemben. Januárban már mindenki számára bemutatták a projektet, amelynek keretében a Fejér
Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatala kerül elhelyezésre az épületben, mivel az
eddigi szakigazgatási szervek szétszórva helyezkedtek a városban. A beruházás kezdéseként
március 22-én délelőtt dr. Simon László kormánymegbízott, dr. Dorkota Lajos, a Magyar
Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnöke, dr. Galambos Dénes, Dunaújváros és térsége
(közte Perkáta) országgyűlési képviselője, Cserna Gábor, Dunaújváros polgármestere és dr. Kovács
Péter, a járási hivatal vezetője elhelyezték a felújítás kezdetéről szóló időkapszulát az épület mellett.
A beruházást követően a tervek szerint a jövő év elején fogadja a járás polgárait az felújított
intézmény.
1923. március 23-án, Perkátán született Elek Mihály, akit 2018. március 23-án 95. születésnapja
alkalmából az önkormányzat nevében köszöntöttünk László Klaudiával, a Polgármesteri Hivatal
aljegyzőjével Mihály bácsi Szent István utcai házában. Mihály bácsi, aki Perkáta legidősebb
embere, feleségével fogadott minket.
2018. április 6-án Budapesten az 1956-os Emlékbizottság a Nemzetközi Roma Nap tiszteletére a
Magyar Posta gondozásában a forradalom roma mártírjairól szóló bélyegsorozatot adott ki, amelyek
között szerepel a perkátai származású Csányi Sándor mártír szabadságharcos. A tíz, a magyar
szabadságért küzdő roma szabadságharcos hős, Hrozova Erzsébet, Csányi Sándor és Dilinkó Gábor,
Cziffra György, Fátyol István, Dandos Gyula, „Kócos”, Kolompár Mátyás, Kóté Sörös József és
Strausz Károly alakját jeleníti meg a Szentandrássy István, Kossuth-díjas festőművész alkotásait
tartalmazó sorozat.
Fejér Megye Önkormányzata minden évben megrendezi a megyenapot, amelynek része a
díszközgyűlés, amelyen a megyei kitüntetések átadása történik meg. A megyenap 2018. április 6-án
Székesfehérváron zajlott és a 9 órai közgyűléssel kezdődött, amelyen házigazdaként dr. Molnár
Krisztián, a Fejér Megyei Önkormányzat elnöke és dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár
Megyei Jogú Város polgármestere köszöntötték a jelenlevőket, majd Szijjártó Péter, Külgazdasági
és Külügyminiszter, a megyenap fővédnöke mondott ünnepi beszédet. Miniszter Úr köszöntötte a
héten 20 éves püspöki jubileumi miséjét tartó Spányi Antal megyéspüspököt és megköszönte Fejér
megye polgárainak a kiemelkedő gazdasági eredményeket. Fejér megye díszpolgára kitüntető
címben részesült Nagy Benedek móri szobrászművész és posztumusz kitüntetésben Ütő Endre, az
Operaház volt főigazgatója. Perkátához vagy térségünkhöz kapcsolódóan dr. Szlávik Ferenc több
járás hatósági főállatorvosa Fekete János-díjban részesült, a Dunaújvárosi Mentőállomás
kollektívája dr. Paulikovics Elemér-díjat, míg Takács Mihály Terstyánszky Ödön-díjat vehetett át,
míg posztumusz Wekerle Sándor-díjat kapott Markovics Sándor.
A Pénzügyőr Vadásztársaság 2018. április 7-én megtartotta az éves szemétszedő akcióját.
Sajnálattal és hatalmas megdöbbenéssel tapasztaltuk, hogy az előző évekhez képest a hulladék,
melyben mindenféle szemét volt, – bútordarabok, elektronikai cikkek, veszélyes hulladék, elhullott
állatok, több tucat zsáknyi használt pelenkából, – a triplájára nőtt. Vannak beazonosítható, névvel és
személyes adatokkal is ellátott hulladékok. Támogatók voltak: Forrás Szövetkezet, a helyi
crossmotoros csapat, Szarka Péter, Sarok Mihály, az Önkormányzat, akik segítettek az
eszközeikkel, járműveikkel a könnyebb munka lebonyolítása érdekében.
2018. április 7-én szervezte meg a Fejér Megyei Sakkszövetség, a Királysakk SE és Perkáta
Nagyközség Önkormányzata az I. Perkáta Kupa elnevezésű sakkversenyt. A helyszín a Győrykastély volt. A rendezvény 9 órakor vette kezdetét, s a megnyitót követően két teremben mérhették
össze tudásukat a versenyzők, svájci rendszerű versenyben, hat fordulóban. A verseny bíráinak
szerepét
Katona
Ferenc
és
Szabó
Anna
töltötték
be.
Négy+1 korcsoportban indulhattak a nevezők, összesen 47 fő regisztrált a programra, akik között
nagy létszámban voltak jelen gyermekek. A program egy versenysorozat első állomása volt
Perkátán.
2018. április 8-án Perkátán is zavartalanul lezajlott az országgyűlési választás, amelyen látható,
hogy az országhoz hasonlóan a perkátai polgárok is aktívak voltak, hiszen 1.885 helyi választó élt a
választójogával, ami 60,92%-os részvétel. A pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma 1.862
volt, amelyekből az országos parlamentbe jutott pártokra Perkátán leadott szavazatok aránya:
Fidesz-KDNP 50,53%, Jobbik 32,06%, MSZP-P 5,74%, DK 4,35% és LMP 3,81%. Az adatokból
látható, hogy a helyiek sokkal koncentráltabban szavaztak, mint honfitársaink, és ha csak rajtunk
múlott volna a választás, akkor csak a Fidesz-KDNP és a Jobbik jutott volna a Parlamentbe. Az
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egyéni jelöltekre 1.829 érvényes szavazat érkezett, amelyből a három legtöbb szavazatot kapott
jelölt Perkátán dr. Galambos Dénes (Fidesz-KDNP) 48,05%, Pintér Tamás (Jobbik) 39,09% és
Mezei János Zsolt (DK) 5,68%. Az országos választást, ahogy Önök is hallhatták és láthatták a
Fidesz-KDNP nyerte, az országgyűlési mandátumok több mint kétharmadának megszerzésével, míg
választókerületünk, a Fejér 4-es, Dunaújváros központú kerület egyéni képviselője Pintér Tamás
(Jobbik) lett. A választás másnapján telefonon gratuláltam sok sikert és Perkáta, megyénk és
országunk érdekében jó munkát kívánva Pintér Tamás országgyűlési képviselő Úrnak, illetve Fejér
megye további mandátumot nyert képviselőinek, Vargha Tamásnak, Törő Gábornak, Tessely
Zoltánnak, Varga Gábornak és L. Simon Lászlónak.
2018. április 11-én, délután a Perkátai ÁMK és a Perkátai Irodalmi Kör
szervezésében
a
Győry-kastély
dísztermében
méltattuk
a
magyar
nyelv
ékességét a Költészet Napja alkalmából.
2018. április 13-án tartotta ünnepségét a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Roma
Kultúra
Napja
alkalmából,
17
órakor,
a
Győry-kastély
épületében.
Az ünnepséget Fórizs Antal, a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetője nyitotta meg
beszédével, melyben elmondta, hogy a rendezvényt a perkátai roma származású zenészek emléke és
a cigányzene köré építették fel. Hozzá tette még azt is, hogy Perkátán számos zenekar alakult
egykor, melyek legfőképpen lakodalmakban, bálokban és kocsmákban muzsikáltak. Ezekről az
együttesekről fotókat gyűjtöttek, melyeket egy kiállításba rendeztek össze a programra. A
nemzetiségi önkormányzat vezetője után Somogyi Balázs polgármester mondott beszédet.
Megköszönte a szervezők munkáját, és egy ajándékot nyújtott át Fórizs Antalnak: az 1956-os
Emlékbizottság által, a Nemzetközi Roma Nap alkalmából a forradalom roma mártírjairól készült
bélyegsorozat két példányát ajándékozta a nemzetiségi önkormányzat számára, amelynek egyik
darabján
a
perkátai
származású
Csányi
Sándor
is
szerepel.
A
beszédeket
követően
helyi
fellépők
előadásai
következtek.
Elsőként Ősi Viktória és Tímea szavalták el Vörösmarty Mihálynak „A vén cigány” című
költeményét, majd a perkátai származású Badi István és kamarazenekara mutatkozott be a
közönségnek. Bőke Emma Lelkes Miklóstól „A romák” című verset mondta el a műsor során. A
délután utolsó fellépője a „VELED az ifjúságért” Kulturális és Hagyományőrző Egyesület
Népművészeti foglalkozásának Kankalin Néptánccsoportja volt, akik Badi István és
kamarazenekarának kíséretében, Kovács Roland, 3. osztályos mesemondó tolmácsolásában egy
perkátai dramatikus táncot, a „Kecskekeresést” adták elő. A program zárásaként közös táncra hívták
meg a vendégeket a szervezők, valamint a fotó kiállítás is megtekinthető volt az érdeklődők
számára.
2018. április 14-én újabb jótékonysági bált tartott a Faluházban az óvoda Szülői Szervezete.
Egy éve jelentős országos médiafigyelmet kapott és helyi közéletet is felrázta egy köztéri
szoborállítás ügye, amely után önkormányzatunk a perkata.hu települési honlapon egy internetes
szavazás írt ki, hogy az adományozott talapzatra melyik magyar történelmi alak kerüljön
kihelyezésre. A szavazást a ma indított másik szavazás miatt lezártuk. A szoborkérdésben összesen
604 szavazat érkezett, amelyből 415 Szent Istvánra érkezett (105 Győry Terézre, 52 a Turulra, 21
Hunyady Jánosra és 11 Attilára). A szavazás természetesen nem döntött a szobor anyagáról,
formájáról, alkotójáról és a költségvetéséről sem, a témát ismerve pedig ebben elég nagy a
mozgástér.
Már többször felmerült a temető nyitvatartási rendjének és a behajtásnak a felülvizsgálata, ezért a
perkata.hu honlapon 2018. április 16-án egy szavazást kezdeményezünk mindkét témával
kapcsolatban. 2 kérdés került fel szavazásra: Hogyan változtatná meg a temető autóskapujának
nyitvatartási rendjét? Válaszlehetőségek: Minden jó, ahogy most van; Mindig a napnyugtához
igazodjon; Legyen állandóan nyitva; A lopások miatt ne lehessen kocsival behajtani. A második
kérdés és válaszlehetőségei: Hogyan alakítaná ki a temetéskor a behajtási rendet? Minden jó, ahogy
most van; Legalább a temetés előtt és után fél órával ne járjanak be az autók; A temetés napján
egyáltalán ne mehessenek be autók; Semmikor se lehessen behajtani, a temető két végén lehet
parkolni. Én magam a temetés előtt és után fél órával történő közlekedést javasolnám. Ez azt
jelentené, hogy mivel a közeli hozzátartozók általában a temetés előtt fél órával, ők be tudnak
menni, ők távoznak legkésőbb is a temetésről. Az ő mozgásukat nem is korlátoznánk. Elsősorban
kegyeleti szempontok miatt javasoltam ezt a szavazást. A szavazás a perkata.hu honlapon jobb
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oldalán a pályázati ikonok alatt tehető meg és 2018. május 31-ig lehet szavazni. Amennyiben
szükséges a temetések miatt a zárva tartás biztosítása, akkor az önkormányzat ezt a feladatot
felvállalná egy időleges lezárással. A következő időszak eseményei. 2018. május 1-jén Majális
festménykiállítás kerül megrendezésre megnyitóval és sportversenyekkel.
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait a beszámolóhoz. Amennyiben nincs, javaslom
elfogadásra az aktuális eseményekről szóló polgármesteri beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
42/2018. (IV. 19.) határozata
Az aktuális eseményekről szóló polgármesteri beszámoló elfogadásáról
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta az aktuális
eseményekről szóló polgármesteri beszámolót. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2018. április 19.
Somogyi Balázs polgármester
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a képviselő-testületi ülés harmadik, negyedik, ötödik, hatodik,
nyolcadik és tízedik napirendi pontját, illetve az egyebek napirendi pontban lévő két témát. Kovács
Ferenc képviselő-testületi tag távollétében Szilasy László képviselő-testületi tagot, Pénzügyi
Bizottsági tagot kérem meg, hogy a Pénzügyi Bizottság döntéséről tájékoztassa a képviselőtestületet.
Szilasy László képviselő
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Polgármester Úr által említett napirendi pontokat. A Pénzügyi
Bizottság elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek az előterjesztéseket.
III. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Harmadik napirendi pont Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló rendelettervezet megtárgyalása. Kérdezem Jegyző Urat, hogy kívánja-e
kiegészíteni az előterjesztést?
Dr. Lakos László jegyző
Köszönöm, nem, a Pénzügyi Bizottság ülésén elmondtam, amit szerettem volna.
Somogyi Balázs polgármester
A feladatfinanszírozás az önkormányzat által ellátott feladatokhoz igazodik. Sem a környéken, sem
országosan sem a legnagyobb adóerőképességű települések közé tartozunk, ezáltal a képviselőtestület, az önkormányzat és intézményei mindig is takarékos gazdálkodást folytatnak. A
költségvetésünkben mindig egy jelentős úgymond hiánnyal vagy egyéb rendkívüli bevétellel
tervezünk. Ha ez megérkezik, akkor a végrehajtás is ehhez igazodik. Az elmúlt két évben ilyen
bevételünk nem volt év végén. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben
nincs, javaslom elfogadásra Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló rendelettervezetet. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi rendeletet alkotja:
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2018. (IV. 20.) önkormányzati rendelete
Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló rendelet elfogadásáról
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Perkáta Nagyközség
Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletet. A rendelet a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
IV. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Negyedik napirendi pont Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzéséről szóló
éves ellenőrzési jelentés elfogadása. Mindig az év egyik utolsó ülésén határozzuk meg a következő
év belső ellenőrzési feladatait. A belső ellenőr által tett megállapításokat mindig igyekszünk
megvalósítani. A jelentés kiterjed a szociális normatívákkal, a leltározással, az üzemanyag
elszámolással, a helyi adók beszedésének és behajtási tevékenységének vizsgálatára és a Perkátai
Általános Művelődési Központ gazdálkodásának és működésének szabályozottságának vizsgálatára.
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra
Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzéséről szóló éves ellenőrzési jelentést.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
43/2018. (IV. 19.) határozata
Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzéséről szóló éves
ellenőrzési jelentés elfogadásáról
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Perkáta Nagyközség
Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzéséről szóló éves ellenőrzési jelentést. A
jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2018. április 19.
V. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Ötödik napirendi pont „a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról” szóló
18/2015. (VIII. 4.) önkormányzati rendelet módosítása. Átadom a szót Jegyző Úrnak.
Dr. Lakos László jegyző
Jogszabályváltozás miatt a személyes adatokra vonatkozó rendelkezéseket korábban ki kellett
vennünk a rendeletből. 2018. január 1-jétől jogszabály ismételten felhatalmazást ad a képviselőtestületnek, hogy rendeletben szabályozza az ingatlanhasználók személyes adatainak kezelésére
vonatkozó rendelkezéseket. A két évvel ezelőtt kivett szakaszt visszahelyeztük eredeti formájában a
rendeletbe.
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Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra „a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról” szóló 18/2015. (VIII. 4.)
önkormányzati rendelet módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi rendeletet alkotja:
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2018. (IV. 20.) önkormányzati rendelete
„A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról” szóló 18/2015.
(VIII. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról” szóló 18/2015. (VIII. 4.) önkormányzati
rendelet módosítását. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
VI. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Hatodik napirendi pont „a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről” szóló
11/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése. Átadom a szót Jegyző Úrnak.
Dr. Lakos László jegyző
Szintén jogszabályváltozás miatt került sor ennek a rendeletnek a hatályon kívül helyezésére. Ez
egy elég régi rendelet volt. Időközben azonban központi jogszabályokkal szabályozták az
elektronikus ügyintézés feltételeit. Azokat a területeket, amelyeket központi jogszabályok
szabályoznak, azokat önkormányzati rendeletben nem szabályozhatjuk, és ezért kell hatályon kívül
helyezni a rendeletet.
Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra „a
közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 11/2005. (XI. 1.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről” szóló rendeletet. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi rendeletet alkotja:
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2018. (IV. 20.) önkormányzati rendelete
„A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 11/2005.
(XI. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről” szóló önkormányzati
rendelet elfogadásáról
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a közigazgatási hatósági
eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 11/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről” szóló rendeletet. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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VII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Hetedik napirendi pont beszámoló a Perkátai Polgármesteri Hivatal 2017. évben végzett
munkájáról. Felkérem a Perkátai Polgármesteri Hivatal vezetőjét, dr. Lakos László Jegyző Urat,
hogy amennyiben kívánja, szóban egészítse ki a beszámolót.
Dr. Lakos László jegyző
A tavalyi évben a személyi változások okoztak nehézséget, amelyeket az év végére nagyjából
sikerült pótolnunk, de jelenleg még egy státuszunk üres. A tavalyi év folyamán kétszer történt
fizetésemelés, amelyet a képviselő-testülettől kaptunk. Ezt ismételten szeretném megköszönni a
képviselő-testületnek. Én úgy gondolom, hogy ezzel megfelelő elismerésben részesültek a
Polgármesteri Hivatal dolgozói. Akár a betöltetlen státusszal is elbírunk, annyira motivált lett az
állomány.
Somogyi Balázs polgármester
Nem a 2017. évi beszámolóhoz kapcsolódik, de köszönjük a Helyi Választási Iroda
munkatársainak, a szavazatszámláló bizottság választott és megbízott tagjainak a 2018. április 8-án
az országgyűlési képviselők választásán végzett munkájukat. Kérem a képviselő-testület tagjainak a
hozzászólásait a beszámolóhoz.
Szilasy László képviselő
Csatlakozom Jegyző Úrhoz, csak a másik oldalról. Én neki is és dolgozóinak is szeretném
megköszönni a 2017-ben végzett munkájukat. Azt gondolom, hogy a perkátai polgárok és a
képviselő-testület tagjai is örömmel veszik azt, hogy gördülékenyen megy az ügyintézés. Nem is
hallottam olyat, hogy bárki is az ügyintézésre jelentős panasszal élt volna. Köszönöm Jegyző
Úrnak, Melindának, Biankának és rajtuk keresztül a többi dolgozónak a munkáját.
Jegyző Úr említette az emelést. Úgy gondolom, az hogy a fizetésemelésre lehetőségünk volt, az a
hivatal dolgozóinak is köszönhető.
Dr. Lakos László jegyző
Ez a bevételeinkből is és a belső ellenőrzési jelentésből is látszik.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a Perkátai Polgármesteri Hivatal 2017.
évben végzett munkájáról szóló beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
44/2018. (IV. 19.) határozata
A Perkátai Polgármesteri Hivatal 2017. évben végzett munkájáról szóló
beszámoló elfogadásáról
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Perkátai
Polgármesteri Hivatal 2017. évben végzett munkájáról szóló beszámolót. A beszámoló
a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2018. április 19.
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VIII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Nyolcadik napirendi pont a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves
költségelszámolással kapcsolatos döntéshozatal. Az önkormányzat döntése alapján Perkátán a
Liquid-Porter Kft. végzi a háztartási szennyvíz begyűjtését. A beszámoló alapján látható, hogy nem
sokan veszik igénybe ezt a szolgáltatást, ahhoz képest, hogy hány ingatlan esetében nincs
szennyvízbekötés. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs,
javaslom elfogadásra a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves költségelszámolást és
beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
45/2018. (IV. 19.) határozata
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves
költségelszámolás elfogadásáról
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással
összefüggésben a közszolgáltató által készített éves költségelszámolást és beszámolót.
A költségelszámolás és a beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2018. április 19.
IX. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Kilencedik napirendi pont a 42. Állomás Kulturális Egyesület kérelmével kapcsolatos
döntéshozatal. Köszöntöm Rajcsányi László díszpolgárunkat, aki a 42. Állomás Kulturális
Egyesület berkein belül a perkátai magángyűjtemények kiállítási anyagát kezeli. Az egyesület
részéről egy kérelem érkezett hozzánk. A Győry-kastély főépületének padlásterében az egyesület
helytörténeti és technikatörténeti állandó kiállítást szeretne megvalósítani. Ez a kiállítás
hozzávetőlegesen 270 m2 nagyságú területen lenne kialakítva. A megvalósítást már elkezdte az
egyesület saját hozzájárulásból és két pályázat benyújtásával. A kiállítás idén búcsúra nyílna meg.
Az anyaghoz egy tervrajz is csatolásra került. A rajzot a kastély projekt megvalósításában részt
vevő műszaki menedzser látta, véleményezte, illetve egyezteti a szükséges hatóságokkal. Az
egyesület az önkormányzattal egy együttműködési megállapodást szeretne kötni a padlástér hosszú
távú hasznosításáról, minimum 25 éves időtartamra. A Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft-nek
annyi kötelezettsége lenne, hogy a kiállítást népszerűsíti, ezáltal Perkáta turisztikai vonzereje
növekedne. Átadom a szót Rajcsányi Lászlónak.
Rajcsányi László
A kérelem tartalmazza, hogy a kiállító tér kialakítását egyesületünk végezné 1+1 fő önkormányzati
dolgozó segítségéve. Itt az építési anyagok, az eszközök felszállítására kérnénk segítséget. Németh
István ráérő idejében segítene az építésben. Talán az ő révén meg lehet oldani azt, hogy az építések
inkább hétvégére essenek, mivel az egyesület tagjainak többsége dolgozik. Ez két-három hétvégét
jelentene.

15

Somogyi Balázs polgármester
A faluüzemeltetés nevében ezt tudjuk biztosítani. Ezt nem csak felajánlanánk, hanem elvárás is
hogy a karbantartó ezt a munkát felügyelje.
Rajcsányi László
Ami még megbeszélésre szorul, az a tűzoltókkal való egyeztetés, mert elég érzékenyek a tűzjelző
berendezések. A munka porral jár és állandóan jeleznek a tűzjelzők. A napokban tervezzük az
egyeztetést a tűzoltókkal. Ők javasolták a tűzjelzők letakarását. Ez addig megoldható, amíg a
tűzjelzők elérhető magasságban vannak. A nyeregtető közepén lévő tűzjelző készülék körülbelül 78 méter magasságban van, és nem érjük el napi szinten.
Szilasy László képviselő
Ha Németh István munkaidőn kívül dolgozik, akkor vezessen egy munkanaplót, hogy azt utána le
tudja csúsztatni. Ezt meg fogom vele beszélni.
Rajcsányi László
Kifizetjük mi neki.
Szilasy László képviselő
Nem kell, mert azt is meg tudjuk csinálni, hogy lecsúsztatja. Nyári időszakban, téli időszakban
nincs akkora forgalom és van lehetősége lecsúsztatni. Ő bármit csinál, bármelyik időpontban a
kastélyban, azt a kastélyért csinálja.
Lenne egy kérdésem. A padlózatra gondoltatok valamit, mert most ott beton van.
Rajcsányi László
Szőnyeg lesz.
Szilasy László képviselő
Köszönöm. Most elég sötétnek tűnik a helyiség. Ha sikerül jól megoldani a világítástechnikát, akkor
egy pazar kiállítóhelyiség lesz.
Rajcsányi László
Az egész költségvetésnek az a legnagyobb tétele.
Szilasy László képviselő
Már felvetődött, hogy kellene egy kiadványt kiadni a kasélyról.
Bogó Anikó
És még jön a fényjáték is.
Szilasy László képviselő
Egyre vastagodik az a turisztikai füzet, ami reklámozhatja akár interneten, akár papíralapon a
kastélyt. Képviselő Úrral már beszéltük, hogy ideje lenne szervezni a település két fő bejáratánál a
figyelemfelhívó táblák kihelyezését.
Rajcsányi László
Én már ezt elindítottam a kpm-nél magán úton. Nem működik. Nekem magángyűjtemény mellett
biztosítani kellett volna egy busz és harminc személyautó parkolási lehetőségét a házam előtt, amit
én nem tudtam. Egy tábla kihelyezésének a költsége 100 000 Ft alatt van.
Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom a képviselőtestületnek, hogy a 42. Állomás Kulturális Egyesület részére 25 évre biztosítsa a Győry-kastély
padlásterének használati jogát helytörténeti és technikatörténeti állandó kiállítás kialakítása céljából.
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Az erről szóló együttműködési megállapodást a képviselő-testület tárgyalni fogja. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
46/2018. (IV. 19.) határozata
A 42. Állomás Kulturális Egyesület kérelmének jóváhagyásáról
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 42.
Állomás Kulturális Egyesület részére biztosítja a Perkáta Nagyközség Önkormányzata
tulajdonát képező Győry-kastély padlásterének használati jogát 25 év időtartamra
helytörténeti és technikatörténeti állandó kiállítás kialakítása céljából.
Az erről szóló együttműködési megállapodás elfogadásáról a képviselő-testület a
későbbiekben fog dönteni.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2018. április 19.
X. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Tízedik napirendi pont önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó
pályázat benyújtásával kapcsolatos döntéshozatal. Az elmúlt években a tornaterem fejlesztésére, az
iskolabelső felújítására, az új óvoda felújítására tudtunk pályázatot benyújtani a
Belügyminisztériumhoz. Összesen három kiírásban, hatféle kategóriában pályázhatnak az
önkormányzatok, amelyek közül nem mindegyikre vagyunk alkalmasak. A képviselő-testületnek
azt javaslom, hogy belterületi utak, járdák, hidak felújítására vonatkozóan adjunk be pályázatot.
Maximálisan 15 millió Ft-ra tud pályázni önkormányzatunk, az adóerőképességet figyelembe véve
75 %-os támogatási intenzitással. Ez azt jelenti, hogy minimálisan 5 millió Ft összegű önrészt kell
biztosítanunk. A Táncsics Mihály utca részleges felújítására van egy árajánlatunk. Ezt
mindenképpen benyújtanánk. Vannak olyan járdáink, elsősorban a régi 62-es főút mellett,
amelyeket szeretnénk fejleszteni. A pályázat beadási határideje 2018. május 3-a. Kérem a
képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a határozati
javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
47/2018. (IV. 19.) határozata
A belterületi utak felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen
meghirdetett pályázati kiírásra, a „Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről”
szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. c) pontja szerinti belterületi utak, járdák,
hidak felújítása céljából pályázatot kíván benyújtani, amelynek 5 241 993 Ft összegű
önrészét a 2018. évi költségvetés K71 ingatlanok felújítása előirányzat terhére biztosítja.
A pályázat tervezett költsége:
Pályázat összes költsége:
Támogatás:
Önrész:

20 241 993 Ft
15 000 000 Ft
5 241 993 Ft
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Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2018. április 19.
XI. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Tizenegyedik napirendi pont az egyebek. Két kérelem érkezett a képviselő-testülethez.
A vendéglátóipari egység tulajdonosa, a Vatica New Life Kft. kereste meg önkormányzatunkat,
hogy a telkének hátsó részéből 213 m2-t át kíván adni az önkormányzatnak, mert az ingatlan mögött
a cipőüzem gazdasági bejáratához kapcsolódó önkormányzati út már a domboldalban van. A
jelenleg használt út pedig a saját területén van. Az út tényleges közterületté válása érdekében adná
át a területet, amelyért pénzt nem kér, viszont valamennyi munkát kérne cserébe a terület
rendezésére. Bruttó 150 000 Ft-ba kerülne a föld kitermelése és a föld elszállítása. Az 593 hrsz-ú
ingatlan tulajdonosával is egyeztettünk. Ez a megoldás mindhárom fél számára megnyugtató
megoldás lenne. Jegyző Úr sokat foglalkozott a témával, illetve a kérelem előkészítésében
érdekében javaslatokkal látta el a kérelmezőt. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Szilasy László képviselő
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a kérelmet és támogatja a javaslatot.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom, hogy a képviselő-testület a Vatica New Life Kft.
tulajdonát képező 594 hrsz-ú ingatlanból az FM: 542/2018. számú kitűzési vázrajzon II-vel jelölt
213 m2 nagyságú területrészt vásárolja meg a területrész tereprendezési költségének megfelelő
150 000 Ft vételárért. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
48/2018. (IV. 19.) határozata
A Perkáta, 594 hrsz-ú ingatlanból 213 m2 nagyságú terület megvásárlásáról
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Vatica
New Life Kft. értékesítési ajánlatát elfogadja és a Kft. tulajdonát képező 594 hrsz-ú
ingatlanból az FM: 542/2018. számú kitűzési vázrajzon II-vel jelölt 213 m2 nagyságú
területrészt megvásárolja az 594 hrsz-ú ingatlan tereprendezési költségének megfelelő
150 000 Ft vételárért. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi
szerződés aláírására.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2018. április 19.
Somogyi Balázs polgármester
A megvásárolt terület maga nem alkotna önálló helyrajzi számot, hanem a Szent-Györgyi Albert
utca részévé válna.
Bogó Anikó a Perkáta, Dózsa György utca 26. szám alatti ingatlan tulajdonosa kereste meg
önkormányzatunkat azzal, hogy előkert és kerítés építése céljából szeretne területet vásárolni a háza
előtt lévő közterületből. A megvásárolni kívánt terület határa párhuzamosan a járdával, attól 50 cmrel helyezkedne el. Ez hozzávetőlegesen 80-100 m2 nagyságú területet jelent. A felmérés után a
vázrajz alapján meghatározott területnagyság figyelembevételével történne meg a terület eladása. A
képviselő-testület az eladási árat pormentes út esetén 600 Ft/m2+áfa összegben határozta meg.
Átadom a szót Bógó Anikónak.
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Bogó Anikó képviselő
Nem fogok szavazni a kérdésben.
Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom, hogy a
Perkáta, Dózsa György utca 26. szám alatti, 627 hrsz-ú ingatlan előtt lévő közterület felmérését
követően elkészített változási vázrajzban meghatározott nagyságú területet a képviselő-testület adja
el Bogó Anikó Perkáta, Dózsa György utca 26. szám alatti lakosnak 600 Ft/m2+ áfa áron. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
49/2018. (IV. 19.) határozata
A Perkáta, Dózsa György utca 26. szám alatti ingatlan előtt lévő közterület
eladásáról.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Perkáta
Dózsa György utca 26. szám alatti, 627 hrsz-ú ingatlan előtt lévő közterületből a
járdaszegély mellett húzódó 50 cm széles sáv határvonaláig terjedő területrészt a
képviselő-testület eladja Bogó Anikó Perkáta, Dózsa György utca 26. szám alatti
lakosnak 600 Ft/m2 + áfa áron. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az
adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2018. április 19.
Somogyi Balázs polgármester
Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy van-e egyéb kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, a
testületi ülést bezárom.
Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester a testületi ülést 18:20
perckor bezárta.

Somogyi Balázs
polgármester

Dr. Lakos László
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Molnár József
képviselő

Szilasy László
képviselő
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