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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV
Készült: A 2020. január 23-án 20:25 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról
Ülés helye: az Önkormányzat hivatalának épülete
Jelen vannak:
Somogyi Balázs, Bogó Anikó, Áldott Richárd István, Mosonyi-Bógó Nikolett, Oláh
István, Sarok Mihály, Vátkainé Boda Ildikó
Dr. Lakos László jegyző
Somogyi Balázs polgármester
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel mind a hét képviselő jelen
van. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom Oláh Istvánt és Vátkainé Boda Ildikót. Aki
támogatja, Oláh Istvánt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, kérem, kézfelemelésével jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
A Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
65/2020. (I. 23.) határozata
A jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
2020. január 23-i közmeghallgatás jegyzőkönyv-hitelesítőjének Oláh Istvánt
választja meg.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.
Somogyi Balázs polgármester
Aki támogatja Vátkainé Boda Ildikót jegyzőkönyv-hitelesítőnek, kérem, kézfelemelésével
jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
A Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
66/2020. (I. 23.) határozata
A jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
2020. január 23-i közmeghallgatás jegyzőkönyv-hitelesítőjének Vátkainé Boda
Ildikót választja meg.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
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Határidő: 2020. január 23.
Somogyi Balázs polgármester
A napirend szerint egy napirendi pontot tárgyalna a Képviselő-testület a közmeghallgatáson.
Kérdezem, hogy napirendi pont felvételére, vagy módosításra van-e javaslat? Amennyiben
nincs, javaslom elfogadni a napirendet. Aki ezzel egyetért, kézfelemelésével jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
67/2020. (I. 23.) határozata
A 2020. január 23-i közmeghallgatás napirendjéről
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. január 23-i
közmeghallgatás napirendjét az alábbiak szerint fogadja el.
NAPIREND
1. Közmeghallgatás
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2020. január 23.
I. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
A közmeghallgatás célja, hogy a helyi választópolgárok elmondhassák a települést érintő
javaslataikat, illetve kifejezett célunk volt, hogy a költségvetéssel kapcsolatos javaslataikat is
megtegyék. Megadnám a jelen lévőknek a szót.
Szőke Imre perkátai lakos
Nem a költségvetéssel kapcsolatban tennék javaslatot. Bogó Anikótól szeretném
megkérdezni, hogy, amikor volt a választás, akkor megjelentetett egy cikket, hogy szép, új
buszmegálló lesz. Szeretnék érdeklődni, hogy mikor lesz ez a buszmegálló? Szeretném
megkérdezni, hogy az Alkotmány és a Baross Gábor összekötő út rá lett építve a járdára, az
mikor lesz kijavítva, illetve azok végzik majd a munkálatokat, akik a járdára építették az utat?
Az Önkormányzat előtt lévő járdarészre, amire felmentek a kisgépek, ezzel összenyomva a
járdát, az mikor lesz megjavítva? Köszönöm, egyelőre ennyit szerettem volna.
Bogó Anikó képviselő
A buszmegálló kialakításra került. Ennyi volt a vállalás, amire megkaptuk a Hungrana Kft-től
a támogatást, amit ezúton is nagyon szépen szeretnék megköszönni. Annyi volt feléjük a
kérés, illetve a céggel való megegyezés, hogy a buszmegállóöblöt csinálják meg. Konkrét
buszváróról szó sem volt.
Szőke Imre perkátai lakos
A képen úgy jelent meg, hogy van rajta egy váró is. Egyébként a buszmegálló nem tölti be a
funkcióját.
Bogó Anikó képviselő
Milyen képen, elnézést?
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Szőke Imre perkátai lakos
Feltettél egy képet. Meg kell nézned akkor, mert nem emlékszel rá valószínűleg. Egy
buszváró lesz kialakítva majd, és erre kaptuk a Hungrana Kft-től a támogatást, tehát a képen
buszváró szerepelt megállóval együtt.
Somogyi Balázs polgármester
Szerintem cél, hogy legyen buszváró is.
Szőke Imre perkátai lakos
Az iskola elé mindenképpen javasolnám, de a buszfellépő nem tölti be a funkcióját. Keskeny,
nem is elég hosszú, eléggé lehangoló látvány, amikor a gyerekek ott álldogálnak mellette.
Bogó Anikó képviselő
A támogatásból ennyit sikerült megvalósítani.
Szőke Imre perkátai lakos
1 200 000 forintból, ha jól értettem?
Bogó Anikó képviselő
Nem 1 200 000 forint, hanem 900 000 forint.
Szőke Imre perkátai lakos
900 000 forintból is bőven lehetett volna kialakítani. Na, mindegy, erről ne vitatkozzunk.
Köszönöm.
Somogyi Balázs polgármester
A másik két kérdésre válaszolva. A Baross Gábor, illetve az Alkotmány utcai összekötő útnál
egy három méter széles és kétszer fél méteres patkás út fért oda. Én azt látom, hogy a legtöbb
helyen, ahol pormentes burkolatú út van, ott általában a járda funkciót is betölti. Ezon a
helyen valószínűleg nem is férne már el járda, nyilván azért lett ráépítve, mert ott megy a
nyomvonal.
Szőke Imre perkátai lakos
Nem, egy ívet tettek az útba és azért lett a járdára építve.
Somogyi Balázs polgármester
Gondolom, most akkor az emberek is az úton fognak járni.
Szőke Imre perkátai lakos
Igen. Sajnos az emberek is ott járnak, én is ott járok kocsival, és például egy babakocsit toló
hölgyet azon a keskeny úton elég nehéz kikerülni.
Somogyi Balázs polgármester
A település összes utcáján így van, kivéve a Dózsa György utcát és a dr. Baráth Károly utcát.
Még a Kossuth utcában is az úton haladnak, vagy a Rózsa utcában, Táncsics Mihály utcában,
stb.
Szőke Imre perkátai lakos
Nem ez volt most a kérdés, hanem, hogy ki lesz-e javítva?
Somogyi Balázs polgármester
Szerintem nem. Az úton fognak járni a gyalogosok is valószínűleg.
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A dohánybolt előtti járdajavításra én tettem felajánlást, legalábbis az én vállalkozásom. 246
m2-re volt elegendő a forrás a pályázatban, vagyis annyira pályáztunk. A település azzal nyert
néhány m2-t, hogy a postán túli vállalkozás, ami Czeglédi Ferenc és családjának a
tulajdonában, üzemeltetésében van, már valósított meg járdafejlesztést. Ott már nem kellett a
járdát javítanunk, ezért azt átcsoportosítottuk a buszmegálló egy részére. Én azt a felajánlást
tettem, hogy a tulajdonomban levő vállalkozás azt a járdaszakaszt rendbe teszi tavaszra.
Szőke Imre perkátai lakos
Köszönöm.
Somogyi Balázs polgármester
Én úgy gondolom, hogy aki helyben él, vállalkozása van, az ilyen felajánlásokat tud tenni,
vagy minimálisan az adót befizeti.
Szőke Imre perkátai lakos
Ha az Önkormányzat nem küld ki egy 270 000 Ft-os papírt. 530 000 Ft-os tartozás után, ahol
április 4-én be lett fizetve 100 000 Ft, aztán 50 000 Ft, aztán 83 000 Ft, az 100 000 Ft. Ez
300 000 Ft. A 300 000 Ft és a 270 000 Ft több mint 600 000 Ft-ra jön ki, valami nem stimmel.
Somogyi Balázs polgármester
Az ügyintézőhöz be lehet jönni, és egyeztetni kell vele. Gondolom ezek nem tavalyi, nem idei
tartozások.
Szőke Imre perkátai lakos
Tessék?
Somogyi Balázs polgármester
Nem friss tartozások lehetnek. Nem ma lett kivetve.
Szőke Imre perkátai lakos
Ez gondolom 2019-es tartozás. Nem értem, hogy hogyan is lehet ez.
Somogyi Balázs polgármester
Van olyan vállalkozás, amelyik felajánl bizonyos plusz forrásokat, van olyan vállalkozás,
amelyik az adóját sem fizeti be.
Megadnám a szót a következő hozzászólónak.
Szőke Imre perkátai lakos
Van olyan vállalkozás, amely mondjuk játszóteret épít, csak megjegyezném ezt is. Mint
felajánlás.
Somogyi Balázs polgármester
Köszönjük. Megadom a szót a következő hozzászólónak.
Horváth István perkátai lakos
Elég sajnálatos dolog, hogy újra el kellett jönnöm, pedig nem nagyon akartam. Ma délelőtt a
faluüzemeltetés főnökével beszéltem, szerettem volna kihívni a Táncsics Mihály utcába, hogy
megnézzük mit is csináltak. December közepén volt nyílt képviselő-testületi ülés, ahol
kértem, hogy legyenek szívesek a Táncsics utcában az vízelvezető árkoknál valami széljelző
bójákat lerakni mert ugyebár nagyon balesetveszélyes. A kettőből egyet megcsináltak, de
rosszul. Úgy, hogy a széljelző bójákat, amit letettek, 2 méterrel rakták az út szélétől. A
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másikhoz hozzá sem fogtak. Volt 30-35 napjuk rá. Egyszerűen nem értem a hozzáállást.
Legyenek szívesek megcsinálni, ha van egy kis ideje a faluüzemeltetésnek.
Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm szépen.
Sarok Mihály képviselő
Így van, ma megbeszéltünk egy időpontot, sajnos nem értem oda, de láttam, hogy hova lett
letéve az oszlop. Nyilván télen nem tudjuk kibetonozni az árkot és megcsinálni rendesen. Az
elmúlt 30 napban igazából volt annyi dolgunk, hogy ma is az ebédet este 9 órakor eszem majd
meg. Folyamatban van nagyon sok minden, csak nagyon kevés ember dolgozik a
faluüzemeltetésnél, ezért valószínűleg oda is késni fogunk. Van annyi feladat is Perkátán,
hogy a végét sem látjuk. Oda fogunk érni, meg fogjuk csinálni. Türelmet kérünk.
Horváth István perkátai lakos
Nekem türelmem van. Csak nehogy valakinek baja essen.
Sarok Mihály képviselő
Igazából látás- és útviszonyokhoz megfelelően kéne vezetni. De amint látjuk, ezt nagyon
sokan nem tartják be. Mindegy, hogy kint van a 3,5 tonnás tábla, vagy a sebességkorlátozó
tábla. Reggel 5 órakor csörög a telefonom, hogy még nincs lesózva az utca. Emberek, tél van,
mit várunk?! Nem kell száguldozni. Azt szeretném elmondani, hogy van egy keret arra, hogy
mennyi sót fogunk elhasználni. Úgy gondolom, hogyha az emberek vennék a fáradtságot, aki
megteheti - nem az idősekre gondolok, hanem a fiatalokra – esetleg dobna ki egy lapát
homokot az útra, vagy vinne ki egy marék sót és besegítene a munkánkba, azt nagyon
megköszönnénk. Nagyon sajnálom, hogy ma nem értem oda, láttam, meg fogjuk javítani.
Horváth István perkátai lakos
Nincs semmi gond azzal, ha nem tudtál jönni, csak nehogy valakinek baja legyen.
Sarok Mihály képviselő
Elég sok gond van Perkátán, amit még meg kell oldanunk és azon vagyunk. Aki tudja, hogy
ott az árok az vigyázzon, aki meg nem az fokozott figyelemmel közlekedjen. Egyelőre nem
tudok mit csinálni, de ha valaki tud benne segíteni, azt nagyon szívesen elfogadjuk.
Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm. Három megjegyzésem lenne. Az ülés előtt beszélt pont Oláh István és Sarok
Mihály, hogy a Táncsics utcában az oszlopokkal kapcsolatban kellene korrekció. Az úthibákat
én már tavaly jeleztem a vállalkozásnak. A sózásra visszatérve régebben a Kossuth utca nem
volt sózva, most sózva volt, nyilván vannak fontosabb utcák is a közösségi közlekedéssel
kapcsolatban. Igen, vannak olyan utcák, ahova több só került. Sok feladat van még, ezzel
egyet értek alpolgármester úrral. Köszönöm. Megadnám a következő hozzászólónak a szót.
Mészáros Márta perkátai lakos
Köszöntök mindenkit, nagyon rövid szeretnék lenni. Nagyon jó ötletnek tartanám a szociális
otthon fellendítését. Nemcsak azért mert idős vagyok, hanem azért is, mert egy kicsit bele is
látok, mivel az unokahúgom főnővér Iváncsán az otthonban. Óriási igény van a mai világban
az öregek gondoskodására. Nagyon jó lenne, ha a közeljövőben megvalósítható lenne ez az
egész, mert volna is rá igény. Viszont elhangzott, hogy a vízház közelébe. Lehet jó, hogy
csendes a hely, de arra is gondolni kell, hogy egy idős szeretne boltba kimenni, vagy
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ismerőssel találkozni és arra nem lenne véleményem szerint alkalmas a hely, mert távol lenne
a boltoktól, orvosi rendelőtől. Köszönöm, ennyit szerettem volna.
Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm szépen. Van létjogosultsága, én az önkormányzati finanszírozásból való
megvalósítást és üzemeltetést tartom nagyon meredek ötletnek. Amennyiben pedig egy
vállalkozás ide tér hozzánk és bármelyik területet szimpatikusnak találja az az ő döntése.
Nyilván számos funkciót, feltételt meg kell, hogy fontoljon ebben az esetben. Én úgy látom,
hogy ennek óriási a fenntartási költsége, jelenleg a szociális intézménybe a kiírt házigondozó
pályázatunkra nem találtunk megfelelő végzettséggel rendelkező embert. Jelentkeztek
emberek, de egyik sem felelt meg maradéktalanul a pályázati feltételeknek. Szakember hiány
van mindenhol, ez az ország gazdasági helyzetével is összefügg. Nyilván nem csak az
önkormányzatok, minden gazdasági vállalkozás emberhiánnyal küzd, vagy ha pedig talál is
embert, akkor az 5-10 évvel ezelőtti igényeiből, nagyon nagy mértékben le kell adnia, mert
lehet, hogy akivel 5-10 évvel ezelőtt szóban sem állt volna, most azt kénytelen felvenni
kvalifikált munkaerőként is. Mi azt halljuk, hogy általában 50 fő ellátott alatt nem is rentábilis
egy ilyen intézménynek a fenntartása. Van néhány szociális intézmény, amit az állam tart fenn
a megyében, de ott a magánokhoz képest is óriási a várólista, illetve a minősége sem olyan,
mint egy magánintézményben.
Mészáros Márta perkátai lakos
Természetesen, ez így van.
Somogyi Balázs polgármester
De köszönöm a felvetést. Megadnám a szót a következő hozzászólásra. Bógó Ferenc.
Bógó Ferenc perkátai lakos
Én a Jegyző Úrtól szeretnék kérdezni egy dolgot. Olvasgattam a régi jegyzőkönyveket és
találkoztam olyannal, hogy a Képviselő-testület 20 % illetménykiegészítéssel támogatta a
köztisztviselőket. A tavalyi, és a tavaly előtti évben is láttam. Azt szeretném kérdezni, hogy
volt erre állami pályázat?
Dr. Lakos László jegyző
Nem egészen értem a kérdést. Egy köztisztviselőnek az illetménye alapilletményből,
illetménykiegészítésből és különböző pótlékokból áll. Az illetménykiegészítés megállapítása a
Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, hogy 0-20 % között mekkora összegben fogadja el.
Volt tavaly egy pályázat, melyen 4,5 millió Ft-ot sikerült is nyernünk az illetményre, de ez
egy egyszeri pályázat volt. Az idei évben is kerestük, de nem találtuk.
Somogyi Balázs polgármester
Illetményalap emeléshez kapcsolódott.
Dr. Lakos László jegyző
Igen. Az illetményalap növeléséhez kapcsolódóan volt egy pályázatunk, de az sem az
illetmény kiegészítésre vonatkozott. Az illetménykiegészítéssel kapcsolatos rendelkezés
nagyon régóta van Perkátán is, mindig kell hozni erről döntést és 0-20 % között ott húzza meg
a határt a Képviselő-testület ahol akarja.
Bógó Ferenc perkátai lakos
A pályázatról olvastam.
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Dr. Lakos László jegyző
38 650 Ft a törvényben biztosított illetményalap minimum, és aki ezt legalább 20 %-kal
növelte, az adhatta be ezt a pályázatot. Mi be is nyújtottuk és nyertünk is. Idén sajnos nem
láttam ilyen pályázatot egyelőre.
Bógó Ferenc perkátai lakos
Értem, köszönöm. A másik kérdés a polgármester úrhoz és az ÁMK vezetőjéhez szól. A
bölcsődének a nyitása 1,5 éve késik. Az lenne a kérdésem, hogy sok minden kellene-e még a
megnyitáshoz? Sok ember nem tud munkába menni ez miatt, köztük a lányom is. Ő 2018-ban
elment volna dolgozni, mert úgy volt, hogy szeptemberben nyit a bölcsőde, viszont a mai
napig nem történt meg. Körülbelül hány hónap kell még ehhez?
Somogyi Balázs polgármester
A héten is zajlottak a tervezést előkészítő munkák, most azt látjuk, hogy jövő hétre elkészül a
terv és utána pedig az ÁMK fog erre egy kivitelezéssel kapcsolatos pályázatot kiírni a lehető
legszűkebb határidővel. Az ÁMK általi kiírás azt a célt szolgálja, hogy ne kelljen az építéshez
kapcsolódó tételeket egybe számíttatni, gyorsabb eljárást venne igénybe. Ahogy már
hallhattuk az alpolgármester asszony a lemondott éves tiszteletdíjának az összegét erre a célra
szeretné fordítani. Annyi ígéretet kaptunk a katasztrófavédelemtől, illetve az ő
kirendeltségvezetőjüktől Dunaújvárosban, hogy a lehető legmaximálisabb mértékben segíteni
fogják a tervezéshez szükséges engedélyeztetési eljárást, majd az átvételi eljárásban ők a
leggyorsabban fognak eljárni. A tervező már a kivitelezést is készíti elő, nagyjából lehet, hogy
már egy hónapon belül elkészül a tűzjelző rendszer kiépítése. Utána van egy engedélyeztetési
eljárás a bölcsőde számára. Csak akkor lehet elkezdeni az intézmény működtetését, ha
rendelkezik az épület használatba vételi engedéllyel. A dokumentumok készen állnak, csak a
beadásra várnak.
Bogó Anikó képviselő
Utána négy szakhatóság újra kijön ellenőrizni.
Somogyi Balázs polgármester
Hónapokat tekintve ez körülbelül maximum 60 napos határidőt vesz igénybe.
Bogó Anikó képviselő
Igen, maximum 60 nap, de a használatba vételi engedélytől kezdve.
Bógó Ferenc perkátai lakos
Akkor talán szeptemberre kész lesz.
Somogyi Balázs polgármester
A legoptimálisabb időpontnak április 23-at mondtam volna.
Bógó Ferenc perkátai lakos
A faluban jártam és egy hölgy meghallotta, hogy jövök a testületi ülésre, megkért, hogy mivel
ő nem tud eljönni, mert mozgássérült, tegyem fel a kérdéseit. Nagy Mária Emma kérdései,
hogy mikor lesz akadálymentesítve az Önkormányzat épülete? Mikor lesznek az utak
megjavítva, mert elmondása szerint háromkerekű kerékpárral is veszélyes közlekednie?
Somogyi Balázs polgármester
A Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése kapcsán nyújtottunk be egy pályázatot a Magyar
Falu Program keretében. Sajnos nem nyertünk, ezzel nem csak az akadálymentesítést, de a
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belső felújítást és a tetőcserét is elvesztettük. Ha újra kiírásra kerül ez a pályázat a Magyar
Falu Programon belül, akkor mi erre újra benyújtjuk a pályázatunkat.
Én tudom, hogy a Deák Ferenc utcának a középső szakaszán lakik, és valószínűleg ő arra
gondol elsősorban, hogy az út állapota nem rossz, viszont az az „S” kanyar az óvoda, szociális
intézmény fele számára biztos balesetveszélyes, nehezen belátható, hiszen ott 50 méteren
belül kettő kanyar is található. Az a szakasz fokozott figyelmet igényel. A tervben, amit
beadtunk az akadálymentesítésre, azon a hátsó bejáraton valósulna meg az önkormányzatnál.
Dr. Lakos László jegyző
Most is be lehet jönni tolókocsival a hátsó bejáraton keresztül.
Bógó Ferenc perkátai lakos
Nekem ezt jelezte. Tudja, hogy hátul be lehet jönni, ő az első részre gondolt.
Dr. Lakos László jegyző
Az első rész nem lesz akadálymentesítve, fizikailag nem lenne megvalósítható.
Bógó Ferenc perkátai lakos
Rendben.
Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm. Márta, tessék parancsolni.
Mészáros Márta perkátai lakos
Köszönöm. Engem meglepett az, hogy nem működik a bölcsőde. Egyszer azt olvastam, hogy
az intézménynek van kinevezett vezetője, akkor most a nem létező intézménynek minek van
vezetője?
Somogyi Balázs polgármester
Az indításhoz szükséges munkálatokat végzi, illetve be van osztva az ÁMK-ba különböző
feladatok ellátására. Feladat nélkül ő nincsen.
Bogó Anikó képviselő
Be sem adhatnánk az engedélyeket anélkül, hogy ne lenne a bölcsődében megfelelő
képesítéssel rendelkező alkalmazott. Ez egy nehéz helyzet, de alkalmazni kell ahhoz, hogy
elkészítse a szakmai tervet, és egyáltalán az ő nevében tudjuk beadni azt a szakmai tervet,
amit várunk a tűzjelző kiépítése után, hogy benyújtásra kerülhessen.
Mészáros Márta perkátai lakos
Értem. Én csak olvastam róla régen, hogy ki lett a kinevezett vezető, de ezt biztos mindenki
tudja. Engem tényleg csak az lepett meg, hogy van egy vezetője egy nem működő
intézménynek. Köszönöm a választ.
Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm szépen. Van-e esetleg további hozzászólás, kérdés? Pavlicsek Zsolt.
Pavlicsek Zsolt perkátai lakos
Bevallom, a közmeghallgatásra többet készültem, mint a saját telekügyemre. Nagy örömömre
az ülés első 10-20 percébe az egész Képviselő-testület egy együttműködésre adott jogot
egymásnak. Igazából ostorozni akartam a jelenlegi testületet, hogy dolgozzon és ne azokra a
dolgokra kelljen kitérni, amit végül is megbeszéltetek. Én tudom milyen dolgozni
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ellenszélben, ültem azon a széken majdnem egy évig és nem kívánom azt nektek. Perkátáért
dolgozzatok. Viszont lennének praktikusabb mondataim, tanácsaim, amire felszólítást
kaptunk. Egyrészt alátámasztom aktív polgárőrként, amit a Misi és az István mondott. Az
elmúlt 24 órában három olyan eszement hajtót nem értünk utol, mert nem is kergethetjük
polgárőrként, akik a felújított új utcákon mentek nagy sebességgel. Személyesen járőrként
három ilyet tapasztaltam tegnap estétől ma délutánig. Ezzel valamit kezdeni kéne, tudom,
hogy a rendőreink is nagyon leterheltek, 8 falura 2 rendőr.
Nem tudom mennyire van tisztában a Képviselő-testület azzal, hogy az a bizonyos KínaiMagyar-Perkáta Huaxiang kapcsolat idén 60 éves. A kínaiak erre nagyon nagy jelentőséget
tesznek. Vár ránk egy olyan feladat, ha a Képviselő-testület úgy gondolja, hogy a kínaiakkal
kapcsolatban érdemes a testvértelepülési szinten felül is kapcsolatot tartani, annak van
költségvetési vonzata. Nagyon nagy protokolláris jelentőséget tulajdonítanak annak, amin
keresztül jöhet ide újabb fejlesztés. Idén valahol a jó idős kategóriába, tehát májustóloktóberig be kéne tervezni anyagi forrásokat. Nem tudom a polgármester mennyire helyezte
képbe a testületet a testvértelepülés ezen szegmenséről. Nagyon sok járulékos haszonnal fog
járni a továbbiakban is, amit a Balázs is elmondott a mostani rendezvényről. Most csak a
praktikus szempontokat mondom. Ezt a Képviselő-testület figyelmébe ajánlom, nem tudom
melyik költségvetési szegmensbe fog tudni szerepelni. Szerintem a polgármester úr el tudja
mondani, mint referens, hogy civil támogatóként segítem a kínai-magyar kapcsolatokat.
Ami még köszönet a faluüzemeltetésnek, az eddigieknek, azért mert megtették, - ezt most,
mint egyházi vezető mondom – a templom és környékének, illetve a plébánia telek külső
részének az állandó rendbetételét. Én már köszönöm Sarok Mihály alpolgármester úrnak azt a
készséges segítőkészéget, amit ezirányból mutatsz és segíti a munkát. Ha úgy tűnik, hogy az
egyháznak van pénze, akkor az szerencsére célzott pénz a templomfejlesztésre,
épületfejlesztésre. Régóta rászorulunk az Önkormányzat segítségére, amit nagyon szépen
köszönünk. A Jókai utcai úttal tudom, nem lehet mit kezdeni, mert kicsik vagyunk, de viszont
a vízelvezetéssel van gond. A vízelvezetés problémákat fog okozni. Tudom, hogy az úttal
nem lehet mit kezdeni. Anno Rajcsányi László képviselő úr ezt megpróbálta. Örülnék, ha ott
is valami stabilabb kijárást biztosítanának, a többiek nevében mondom, nem csak a magam
nevében. További ötlet és javaslat. A nagy fákra visszatérve, amiről nem kellett, hogy szó
essen az én telek kérelmemnél. Problémásak lesznek azok a hátsó fák, amiket annyira
szeretnétek megvédeni. Tavaly nyáron az egyik konkrétan bedőlt a mi telkünkre, a kerítést
letarolta. Vélelmezem, hogy azok a fák nem teljesen egészségesek, tehát azokat a fákat
érdemes lesz majd megnézni, hogy ne legyen nagyobb gond. A kerítés okafogyottá válik,
ugyanis azt a vállalkozás fejlesztésben fel fogja újítani, teljesen mindegy, hogy kié a kerítés.
Azt terjesztettem volna elő, ha nem kaptam volna meg a fejlesztésre a pozitív támogatást a
testülettől. Nem húzom az időt tovább. Köszönöm szépen.
Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm. A gyorshajtókat úgymond csak a rendőrség tudja kezelni, mi csak a figyelmet
tudjuk felhívni, a polgárőrség pedig csak megfigyelni tud. Bízunk abban, hogy a különböző
felhívásokkal kicsit megértőbbek lesznek és megpróbálják a balesetveszélyt ezek a személyek
enyhíteni. A Jókai utca nem pormentes utca, szűk is, a vízelvezetés is kényszerű okokból kis
mértékben valósult meg, kisebb fejlesztéseket, igazításokat lehetne megvalósítani a hely
szűke miatt. A templomra már válaszolt a kérdező. A testvértelepülési kapcsolatokkal
átfogóan még nem foglalkoztunk a Képviselő-testülettel együtt, viszont a költségvetés
kapcsán ezekről szó esik. Ez a kínai rendezvény, ami megvalósult, azt is a legrégebbi kínaimagyar reláció Huaxiang és Perkáta kapcsolata tiszteletére hozta ide az egyesület. Idén a 60
éves évfordulóval kapcsolatban lennének különböző programpontok. Meglátjuk, hogy ebben
milyen költségeket tud vállalni az Önkormányzat, hiszen ezeknek a megvalósítása is a
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költségvetésünktől függ. Az előzetes egyeztetés az volt, hogy egy kínai középiskolás
delegáció érkezne hozzánk a nyáron, hivatalosan 2011-ben volt az utolsó delegáció Perkátán,
viszont 2013-ban egy ifjúsági delegáció volt Kínában, illetve jómagam is. Azóta Kínában
perkátai személy önkormányzati költségen hivatalosan nem utazott, de Kínából többször
fogadtunk delegációt hosszabb-rövidebb időre. Én azt látom, hogy a jelenlegi költségvetésünk
az előző évben megbeszéltekre nem ad lehetőséget. Akkor tudnánk megvalósítani, ha külső
forrást tudnánk bevonni, például pályázati forrást. Ha nem valósulna meg, akkor is szeretnénk
valami kisebb volumenű rendezvénnyel a 60 éves évfordulóról megemlékezni.
Megadnám a szót a további hozzászólásokra, reagálásokra, kérdésekre. Amennyiben nincs, én
megköszönöm mindenkinek a közmeghallgatáson való részévtelét, véleménye elmondását. A
közmeghallgatást ezennel lezárom.
Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester a közmeghallgatást
21:03 perckor bezárta.
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