JEGYZŐKÖNYV

Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én 18,00 órakor tartott ülésén.
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Nyeste László
Lehota Lászlóné
Kissné Szabó Magdolna
Danyi Dezsőné
Kirrné Feicht Ágnes
Varga Zsolt

Bejelentéssel távol: Dr. Berényi Zoltán
Faltuszné Szabó Nikoletta

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő (5 fő)

jegyző
ÁMK igazgató
Szlovák Kisebbségi Önk. elnöke
Német Kisebbségi Önk. elnöke
főépítész
megbízott pénzügyi munkatárs
pénzügyi főelőadó
jegyzőkönyvvezető
Faluszépítő Egyesület Elnöke
Péteri Polgárőr Egyesület Elnöke

képviselő
képviselő (2 fő)

Dr. Molnár Zsolt polgármester: Jó estét kívánok mindenkinek! Köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait. Köszöntöm vendégeinket, állandó meghívottjainkat. A napirendi
pontokhoz módosító javaslatom lenne. Helyben kiosztásra került az áramvásárlási szerződés,
a jegyző előterjesztésében. A Képviselő-testület a 2010. december 22-i ülésen jóváhagyta,
hogy az intézmények villamos energia vásárlása tekintetében szerződést bont az Elmű Nyrtvel és kedvezőbb ajánlatot tevő MVM. Partner Energiakereskedelmi Zrt.-vel köti meg. Az
MVM 18,6- Ft-os áron kötött volna egész éves szerződést az önkormányzattal, erről jelen
szolgáltatót tájékoztattuk. Az ELMŰ új ajánlattal állt elő, mely jobb ajánlat, mint az MVM
ajánlata, éves szinten 14.000,- Ft megtakarítást hozna. Mindenképpen javasolom felvenni a
napirendek közé. A 13. napirendi pont az ÁMK 2009. évi átfogó pénzügyi-gazdasági
vizsgálatáról szóló belső ellenőrzési jelentés megvitatására idő hiány miatt a Stratégiai és
Pénzügyi Bizottság nem tudott sort keríteni előző ülésén, ezért nem javasolom megtárgyalni.
A 13. napirendi pont helyett az áramvásárlási szerződés megtárgyalását javasolom. A 17.
napirendi pontot technikai okok miatt kérem levenni. Kérdezném a testület tagjait, hogy
egyéb napirendi módosítás, javaslat van-e a kiküldött napirendhez?

Varga Zsolt Péteri Polgárőr Egyesület Elnöke: A 16-os és 18-as napirendi pontokat nem
lehetne előbbre tenni, hogy ne kelljen végig ülnünk az ülést?
Dr. Molnár Zsolt polgármester: Nem javasolom, bízom benne, hogy gyorsan tudunk
haladni. Amennyiben nincs javaslat, akkor szavazzuk. Aki a napirendi pontok ilyen
sorrendben való tárgyalásával egyetért, azt kérem, kézfeltartással jelezze. Köszönöm. A
döntés egyhangú.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodó és ellenszavazat nélkül – egyhangúlag –
az alábbi napirendeket fogadta el:

1.)

A település Helyi Építési Szabályzatáról szóló 30/2004. (XII.15.) számú rendelet
módosítsa a volt laktanyai terület vonatkozásában

2.)

Szemétszállítási közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása a KÖVÁL Zrt.-vel.

3.)

A Péteri Polgárőrség kérelme sebességmérő készülékek felszerelésére

4.)

A Péteri Gyermekek Ifjúsági Klubja (megalapítás alatt álló) egyesület kérelme

5.)

Tájékoztató az adótartozásokból eredő kintlévőségek behajtásának állásáról

6.)

Samu Gabriella és Samu László kérelme a Péteri belterület, 827. hrsz. alatti
ingatlan elidegenítési és terhelés tilalom feloldása érdekében

7.)

Rubes Béláné kérelme

8.)

Péteri Gyermekekért Közalapítvány alapító okiratának módosítása.

9.)

A Szociális, Családügyi és Egészségügyi Bizottság III. negyedéves munkájáról
szóló beszámoló megtárgyalása

10.) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítményértékeléséhez a 2011. évi
teljesítménykövetelmények meghatározása
11.) Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010. (III.17.) számú rendelet
módosítása
12.) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
13.) Az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények áramvásárlási szerződése
14.) A
helyi
kisebbségi
önkormányzatokkal
megállapodás-tervezetek megtárgyalása

megkötendő

együttműködési

15.) A 2011. évi rendezvényterv elfogadása

16.) A helyi szervezetek támogatásáról szóló 5/2010. (V.06.) számú rendelet módosítása
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17.) Pályázati kiírás civil szervezetek támogatására
18.) Egyebek
-

A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának felülvizsgálata
Étkeztetéssel kapcsolatos kérdések
Közmunka-foglalkoztatással kapcsolatos egyes kérdések
ATM automata kihelyezésének kérdései

19.) Kérdések, közérdekű bejelentések.

Dr. Molnár Zsolt polgármester: A mai ülés jegyzőkönyvét Bódis Szilárd képviselő úr fogja
hitelesíteni.

1.)

A település Helyi Építési Szabályzatáról szóló 30/2004. (XII.15.) számú rendelet
módosítsa a volt laktanyai terület vonatkozásában.

Dr. Molnár Zsolt polgármester: A település Helyi Építési Szabályzat módosítása
végállapotban van, döntésre kész. Minden egyeztetésen túl vagyunk, mindenki elfogadásra
javasolja. A szavazásnál minősített többségre van szükség. Akinek kérdése, javaslata van,
tegye meg.
Kalina Enikő képviselő: Már beszéltünk róla, támogatásra javasolom.

Dr. Molnár Zsolt polgármester: Köszönöm szépen. Kérem, aki a rendelet módosításával
egyetért, azt elfogadja, kézfeltartással jelezze.

A Képviselőtestület minősített többségű szavazással 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodó szavazat nélkül – egyhangúlag – megalkotta Péteri Község Önkormányzat
Képviselő-testületének "A település Helyi Építési Szabályzatáról” szóló 30/2004. (XII.15.)
számú rendelet módosításáról szóló 1/2011. (I.27.) számú rendeletét, amely jelen
jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.

2.)

Szemétszállítási közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása a KÖVÁL Zrt.-vel.

Dr. Molnár Zsolt polgármester: Az előző ülésen január 31-ig javasolta Képviselő-testület
meghosszabbítani a szemétszállítási közszolgáltatási szerződést. Jelenleg részleteiben még
nem tisztázott, hogy a Duna-Tisza közi nagytérségi hulladékkezelési rendszer üzemeltetési
jogát elnyerő Hírős Kft. milyen feltételekkel vállalja a hulladékkezelést, illetve a szelektív
hulladékgyűjtést. A még nyitott kérdésekre várhatóan pontot tesz a 2011. február 3. napján
tartandó konzorciumi tanácsülés, melyről az ülést követően részletesen beszámolok. A

3

KÖVÁL Zrt. – a leírtak miatt – a jelenleg fennálló határozott idejű szerződés érvényességét
2011. február 28. napjára javasolja módosítani. Ezért kérem, hogy az írásban kiküldött
határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni. Kérdés észrevétel, javaslat van-e a kiküldött
anyaghoz?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Dr. Molnár Zsolt polgármester: Kérem, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért,
kézfeltartással jelezze. Aki nem ért egyet? És aki tartózkodik? 4 igen szavazattal a testület a
határozatot elfogadta.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:

2/2011. (I.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT
(Szemétszállítási közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása KÖVÁL Zrt-vel)
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazást ad a polgármesternek arra,
hogy 2011. február 28.-ig a Kövál Zrt.-vel hosszabbítsa meg a lakossági szilárd kommunális
hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződést.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3.)

A Péteri Polgárőrség kérelme sebességmérő készülékek felszerelésére

Dr. Molnár Zsolt polgármester: A Péteri Polgárőr Egyesület elnöke 2010. december 22.
napján a Képviselő-testületi ülésen kérte az Önkormányzatot, hogy anyagilag támogassa
sebességmérő készülékek kihelyezését. A korábban pályázati pénzből vásárolt sebességmérő
készülékek kihelyezésére a múlt évben is kért támogatást (50.000,- Ft) az Egyesület. A
Képviselő-testület a 150/2010. (VII.28.) számú határozatával a helyi szervezetek pénzügyi
támogatására kért 350.000,- Ft-ból 270.000,- Ft-ot ítélt meg az Egyesület számára. Az
Egyesület 2010. decemberében ajánlatot kért a Csat-Vill Bt.-től a műszerek kihelyezésének
megtervezésére, engedélyezésére, illetve kivitelezésére. Tervek, illetve engedélyek nélkül a
kihelyezést nem lehet törvényesen végrehajtani. A két mérő felhelyezésének összköltsége
bruttó 319.673,- Ft. Elnök Úr tájékoztatása szerint ez az összeg nem áll rendelkezésére az
Egyesületnek, illetve amennyiben önerőből vállalják a költségeket, az éjjeli szolgálatot csak
márciusig tudják biztosítani a községben. Kérem, mondják el véleményüket, tegyék fel
kérdéseiket.
Kalina Enikő képviselő: Mindenképpen meg akarják valósítani a sebességmérők
kihelyezését?
Varga Zsolt Péteri Polgárőr Egyesület Elnöke: Ha a Képviselő-testület nem támogatja a
kérésünket, akkor nem.
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Petőné Vízi Valéria alpolgármester: Ha jól értettem ezek a készülékek elég régiek. Milyen
állapotban vannak? Mi a garancia arra, hogy működni fognak?
Varga Zsolt Péteri Polgárőr Egyesület Elnöke: Semmi.
Dr. Molnár Zsolt polgármester: Lehetséges, hogy ráköltünk 320.000,- Ft-ot és nem fognak
működni?
Varga Zsolt Péteri Polgárőr Egyesület Elnöke: Igen.
Dr. Molnár Zsolt polgármester: Amennyiben nincs más kérdés, az alábbi határozati
javaslat elfogadását javasolom:
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgárőrség kérelme alapján a két
sebességmérő kihelyezésének szükségességét elfogadja, de az előterjesztés szerinti árajánlat
alapján anyagilag nem tudja támogatni.
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Péteri Polgárőr Egyesületet, hogy a
sebességmérő felhelyezésére keressen kedvezőbb ajánlatokat, amennyiben ez rendelkezésre
áll, a kérelmet a Képviselő-testület újra fogja tárgyalni. Kérem, aki elfogadja a határozati
javaslatot, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:

3/2011. (I.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT
(A Péteri Polgárőrség kérelme sebességmérő készülékiek felszerelésére)
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazást a polgárőrség kérelme
alapján a két sebességmérő kihelyezésének szükségességét elfogadja, de az előterjesztés
szerinti árajánlat alapján anyagilag nem tudja támogatni.
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Péteri Polgárőr Egyesületet, hogy
a sebességmérő felhelyezésére keressen kedvezőbb ajánlatokat, amennyiben ez rendelkezésre
áll, a kérelmet Képviselő-testület újra fogja tárgyalni.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

4.) A Péteri Gyermekek Ifjúsági Klubja (megalapítás alatt álló) egyesület kérelme.
Dr. Molnár Zsolt polgármester: Az előterjesztés kiküldésre került. Várom a
hozzászólásokat.
Hozzászólás nem történt.
Dr. Molnár Zsolt polgármester: Amennyiben nincs hozzászólás, kérem a kérelemben
leírtak hozzájárulásának megadását. Aki, ezt elfogadja, kézfeltartással jelezze.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
4/2011. (I.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT
(A Péteri Gyermekek Ifjúsági Klubja (megalapítás alatt álló) egyesület kérelme)
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Péteri Gyermekek
Ifjúsági Klubja – megalapítás alatt álló – egyesület a nevében Péteri Község nevét használja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
5/2011. (I.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT
(A Péteri Gyermekek Ifjúsági Klubja (megalapítás alatt álló) egyesület kérelme)
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem járul hozzá ahhoz, hogy a Péteri
Gyermekek Ifjúsági Klubja – megalapítás alatt álló – egyesület Péteri Község hivatalos
címerét a működése során használja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
5.)

Tájékoztató az adótartozásokból eredő kintlévőségek behajtásának állásáról.
Előterjesztő:
Dr. Guba Zsolt
jegyző
Előzetesen megtárgyalta:
Stratégiai és Pénzügyi Bizottság

Dr. Molnár Zsolt polgármester: A 2010. december 22-i ülésen a Képviselő-testület a
206/2010. (XII.22.) számú határozatában a fenti ügyben készített kimutatás pontatlansága
következtében arra utasította a jegyzőt, hogy ismételten készüljön egy olyan kimutatás, amely
számszakilag is az adótartozásokból eredő kintlévőségek vonatkozásában azok pontos és
valós állapotát tükrözze. A kimutatást mindenki megkapta írásban. Az adóhátralékból befolyt
összeg 3,8 millió forint. Jegyző úr annyival egészítette ki, hogy ez az összeg további
700.000,- Ft-al növekedett. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, javasolja a tájékoztató
elfogadását. A bizottság javasolja továbbá, hogy a Képviselő-testület kérje fel a jegyzőt, hogy
két havi rendszerességgel készítsen tájékoztatót az adótartozások állásáról.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Dr. Molnár Zsolt polgármester: A Pénzügyi Bizottság javaslatát teszem fel szavazásra, aki
azt elfogadja, kérem, hogy kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
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6/2011. (I.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT
(Tájékoztat az adótartozásokból eredő kintlévőségek behajtásának állásáról)
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót elfogadja. Felkéri a jegyzőt,
hogy az önkormányzati adótartozásának behajtásáról kéthavi rendszerességgel készítsen
tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

6.)

Samu Gabriella és Samu László kérelme a Péteri belterület, 827. hrsz. alatti
ingatlan elidegenítési és terhelés tilalom feloldása érdekében.

Dr. Molnár Zsolt polgármester: 2002-ben értékesített az önkormányzat egy telket 10 %-os
vételár kedvezménnyel. A vételár kedvezmény arra vonatkozott, hogy az új tulajdonos a
telket 4 éven belül beépíti, jelenleg a telken 80 %-os készültségű lakóingatlan található.
Javasolom, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert az elidegenítési és
terhelési tilalom feloldásához való hozzájárulásra, tekintettel arra, hogy a tilalom a célját
elérte.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, hogy kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
7/2011. (I.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT
(Samu Gabriella és Samu László kérelmének elbírálása)
Péteri Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Péteri belterület 827. helyrajzi
számú ingatlanon fennálló elidegenítési és terhelési tilalom jogosultja, hozzájárulását adja
ahhoz, hogy Samu László megvásárolja Samu Gabriella fenti ingatlanban meglévő
tulajdonrészét.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

7.)

Rubes Béláné kérelme.

Dr. Molnár Zsolt polgármester: A kérelem tárgya kölcsönszerződésből fakadó kérdéskör.
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a kérelmet, határozati javaslattal is élt képviselő-testület
felé.
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Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Dr. Molnár Zsolt polgármester: Kérem, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:

8/2011. (I.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT
(Rubes Béláné és Zentai Tibor ügye)
1.)

Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a 2004.
október 24-én Rubes Bélánéval és Zentai Tiborral kötött szerződés hármas pontja
szerinti önkormányzati döntést a kölcsöntartozás lejárttá tételével és egy összegű
tőkekövetelés érvényesítésével kapcsolatban.

2.)

Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogerős fizetési meghagyás
alapján az önkormányzatot illető végrehajtható követelés teljes érvényesítését
felfüggeszti, amennyiben Rubes Béláné és Zentai Tibor 2011. január 30-ig esedékes
370.000,- Ft-os tőke tartozását az önkormányzatnak 30 napon belül egy összegben
megfizeti és egyúttal olyan törlesztési megállapodást köt a lejárttá tett tartozás
hátralevő részének megfizetésére, amely törlesztési megállapodás szerint a havi tőke
törlesztés 10.000,- Ft/hó. A lejárati ideje az eredeti kölcsönszerződés szerinti
véghatáridő időpontja.

3.)

Az önkormányzat a törlesztési megállapodás érvényességéhez
biztosítékként kezes, vagy újabb egyetemleges adóstárs bevonását írja elő.

4.)

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a törlesztési megállapodás
aláírására.

5.)

Amennyiben a törlesztési megállapodás és az előírt egyösszegű elmaradt
tőketartozás megfizetése 30 napos határidőben nem történik meg a Képviselőtestület a fizetési meghagyásban foglalt követelés végrehajtására tesz
intézkedéseket.

további

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
8.)

Péteri Gyermekekért Közalapítvány alapító okiratának módosítása.

Dr. Molnár Zsolt polgármester: A Péteri Gyermekekért Közalapítvány alapító okiratának
módosítása iránt benyújtott kérelmünkre a Pest Megyei Bíróság hiánypótló felhívást adott ki.
A határozati javaslat elfogadását kérem. Kérdés, észrevétel van-e javaslathoz? Amennyiben
nincs, akkor az előterjesztés szerinti határozatot javaslom elfogadni. Aki ezzel egyetért,
kérem, hogy kézfenntartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
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9/2011. (I.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT
(A Péteri Gyermekekért Közalapítvány alapító okiratának módosítása)
Péteri Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Péteri Gyermekekért Közalapítvány
alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalt – a bíróság hiánypótlási felhívása nyomán
átdolgozott – módosítását az alábbiak szerint elfogadja:
Az alapító okirat II.3.8. pontja az alábbi két mondattal egészül ki:
„A Kuratórium tagjai nem állhatnak egymással közeli hozzátartozói viszonyban, nem
lehetnek az alapítóval alkalmazotti és egyéb érdekeltségi viszonyban, valamint meg kell
felelniük a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 9. §-ában foglalt
követelményeknek. Nem jelölhető ki, illetve nem hozható létre olyan kezelő szerv
(szervezet), amelyben az alapító – közvetlenül vagy közvetve – az alapítvány vagyonának
felhasználására meghatározó befolyást gyakorolhat. [Ptk. 73/C. § (3)].”
Az alapító okirat III. 8. pontja az alábbi e.) ponttal egészül ki:
„e.) nem felel meg a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 9. §-ában
foglalt követelményeknek”
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
9.)

A Szociális, Családügyi és Egészségügyi Bizottság III. negyedéves munkájáról
szóló beszámoló megtárgyalása.

Dr. Molnár Zsolt polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került, a határozati
javaslat mellékelve van. Kérdés, észrevétel van-e az előterjesztéshez? Amennyiben nincs,
kérem a határozati javaslat elfogadását. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással
jelezze.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:

10/2011. (I.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT
(A Szociális, Családügyi és Egészségügyi Bizottság beszámolója a bizottság 2010. IV.
negyedévben végzett munkájáról)
Péteri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális, Családügyi és Egészségügyi
Bizottság 2010. IV. negyedévi beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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10.) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítményértékeléséhez a 2011. évi
teljesítménykövetelmények meghatározása.

Dr. Molnár Zsolt polgármester: A teljesítményértékelés sajnos nem valósult meg. Az
írásban kiküldött teljesítménykövetelmények elfogadását javasolom, amennyiben nincs
hozzászólás, javaslat. Kérem, hogy aki elfogadja az írásban kiküldött határozati javaslatot,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
11/2011. (I.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT
(A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítményértékeléséhez a 2011. évi
teljesítménykövetelmények meghatározása)
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ktv. 34. §-a alapján a Polgármesteri
Hivatal köztisztviselőinek 2011. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező célokat az
alábbiak szerint állapítja meg:

1) A Képviselő-testület és bizottságai működésével összefüggő feladatok, így a 2010.
évi munkaterv szerint a Képviselő-testület elé kerülő előterjesztések szakmai
előkészítése, az ülésekkel összefüggő adminisztratív és szervezési teendők ellátása, a
Képviselő-testület döntéseinek végrehajtása, a végrehajtás ellenőrzése, jelentések
készítése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és az
Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet
alapján.
2) A polgármester önkormányzati és államigazgatási hatáskörei és feladatai ellátásával
kapcsolatos előkészítő munka elvégzése, így különösen: a döntések szakmai és
adminisztratív előkészítése. A polgármester hatáskörébe tartozó munkáltatói
döntések, a vagyongazdálkodással, a költségvetéssel összefüggő önkormányzati
rendeletekben megállapított polgármesteri hatáskörrel összefüggő intézkedések,
döntések előkészítése.
3) A költségvetési rendelet előírásainak megvalósítása, a tervezett bevételek teljesítése, a
kiadások előirányzatainak betartása, a hatékony, takarékos és jogszerű gazdálkodás.
4) A hivatal feladata a 2011. évi költségvetésben meghatározott fejlesztések,
beruházások, felújítások lebonyolítása.
5) Kiemelt figyelmet kell fordítani az éves költségvetésben, a képviselő-testület
döntéseiben meghatározott beruházások, projektek szakmai előkészítésére, azok
pályázati forrásainak feltárására, a pályázatok előkészítésére, koordinálásra. Fontos az
intézményi pályázatok előkészítésének szakmai segítése, a pályázati célok
megvalósulásának folyamatos figyelemmel kísérése, a pályázati pénzekkel
összefüggő számviteli feladatok ellátása.
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6) A meghatározottak szerinti közreműködés az intézményi feladatellátásokban, a
fenntartói feladataiban. Rendszeres kapcsolattartás az intézmények vezetőivel.
Kísérjék figyelemmel a Képviselő-testületi döntések végrehajtását az intézmények
munkájában.
7) A hivatal a Monori Kistérségben és annak többcélú társulása vonatkozásában lássa el
a Polgármesteri Hivatalra tartozó feladatokat és koordinálja az önkormányzat
intézményeinek eszerinti feladatellátását.
8) Fordítson kiemelt figyelmet az önkormányzat vagyonának intézményi használatára, a
vagyon értékelésére és nyilvántartására. Vagyonhasznosítási, működési
költségcsökkentési, illetve önkormányzati bevétel növelési javaslatokkal segítse a
Képviselő-testület tulajdonosi döntéseit, és az önkormányzat pénzügyi mozgásterének
növelését.
9) A belső ellenőrzés és felügyeleti ellenőrzés működésével biztosítsa azok céljainak
megvalósulását, a korábbi ellenőrzések tapasztalatainak hasznosulását.
10) A jogszabályi változások figyelése, elsajátítása, a gyakorlatban történő alkalmazása, a
szakmai tudás fejlesztése. A köztisztviselők kötelező és önkéntes továbbképzését
szervezni szükséges.
11) A változások miatt indokolt az önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, ha
szükséges azok aktualizálása.
12) Az adóztatás kiemelten fontos terület, ahol törekedni kell az adóbevételek növelésére,
a hátralékok csökkentésére az ellenőrzés fokozásával, a hátralékok, valamint az egyéb
kintlévőségek hatékony behajtásával.
13) Az ügyintézést lehetőleg gyorsítani kell. Továbbra is hangsúlyt kell fektetni az
ügyintézés udvarias hangnemére, illetve a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)
rendelkezéseiből adódó eljárási cselekmények naprakész ismeretére, alkalmazására és
határidők betartására.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Dr. Guba Zsolt jegyző
Kalina Enikő képviselő: Javasolom, hogy a teljesítményértékelés elkészítésére szabjunk
határidőt.
Dr. Guba Zsolt jegyző: Már elkezdtem.
Dr. Molnár Zsolt polgármester: A Jegyző Úrnak erre február 20-ig van törvényi
kötelezettsége.
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11.) Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010. (III.17.) számú rendelet
módosítása.

Dr. Molnár Zsolt polgármester: A rendelet módosítását mindenki megkapta írásban.
Kérdés? Észrevétel? Amennyiben nincs, a rendelet módosításának elfogadását javasolom, aki
elfogadja, kérem, hogy kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület minősített többségű szavazással 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodó szavazat nélkül – egyhangúlag – megalkotta Péteri Község Önkormányzat
Képviselő-testületének "Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről” szóló 4/2010.
(III.17.) számú rendelet módosításáról szóló 2/2011. (I.27.) számú rendeletét, amely jelen
jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.

12.) Az Önkormányzat
megtárgyalása.

2011.

évi

költségvetéséről

szóló

rendelet-tervezet

Dr. Molnár Zsolt polgármester: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
rendelet-tervezetet megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság. A bizottság több módosító javaslatot
tett az előterjesztéshez. Azt javasolom, hogy a bizottság javaslataival egyezően haladjunk a
rendelet-tervezet tárgyalásával, ismertetem a bizottság javaslatát és a végén szavazzunk a
javaslatok elfogadásáról. Áttekintjük, hogy a végleges anyag számszakilag rendben van-e és
akkor döntsünk arról, hogy a mai ülésen elfogadjuk-e a 2011. évi költségvetésről szóló
rendeletünket.
A pénzügyes kollégák munkáját előre is köszönöm.
A Pénzügyi Bizottság első módosító javaslata a rendelet 1. számú mellékletére vonatkozik. A
rendelet tervezet 1. számú mellékletét pontosítani szükséges az Önkormányzat és a
Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a jogcímeket illetően.
Lehota Lászlóné megbízott pénzügyi munkatárs: Ezt már átvezettem, rendben van.
Dr. Molnár Zsolt polgármester: A második módosító javaslat: A rendelet tervezet 2. számú
melléklet kiadás oldalának Önkormányzatra vonatkozó oszlopában, a III. 3. pontjának
támogatásértékű felhalmozási kiadás sorából kerüljön ki az 500 e-Ft és a V. 1. pontjának
általános tartalék kiadás sorába kerüljön megtervezésre. Értelemszerűen a pontok sorrendje
változik a 4. pont lesz a 3. stb., és a főszámainkat is változtatja. A harmadik módosító javaslat
szerint a rendelet tervezet 2. számú mellékletének módosítását kiadási oldalon az ÁMK I. 3.
pontját 33.878 e-Ft-ról 500 e Ft-tal csökkenti.
Faltuszné Szabó Nikoletta képviselő megérkezett, a jelen lévő képviselők száma hat fő, a
Képviselő-testület határozatképes.
Dr. Molnár Zsolt polgármester: A negyedik módosító javaslat: az Önkormányzat kiadásai
között 2010. évi beszámoló auditálására a könyvvizsgálat díját 350 e Ft-ot az általános
tartalékról az Önkormányzat dologi kiadására átvezeti.
Az 5. módosító javaslat: a rendelet tervezet 3. számú melléklet 890441 közcélú foglalkoztatás
során szereplő 122 eFt helyett 586 eFt-ra módosítja.
6. módosító javaslat: A rendelet tervezet 3. számú melléklet 889921 szociális étkeztetés során
szereplő 2.318 eFt összeget pontosítani szükséges a törvényi definíció alapján.
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7. módosító javaslat: A rendelet tervezet 3. számú melléklet 841126 számú szakfeladaton
szereplő egyéb dologi kiadás 23.642 eFt helyességét leellenőrizni és pontosítani kell.
8. módosító javaslat: A rendelet tervezet 5. számú melléklet átstrukturálása szükséges úgy,
hogy a rövid lejáratú átmeneti hitel elkülönítve kerüljön megjelenítésre.
9. módosító javaslat: A rendelet tervezet 8. számú mellékletéből kerüljön ki az összegek ezer
Ft-ra történő megállapítása.
10. módosító javaslat: A rendelet tervezet 12. számú melléklete a Német Kisebbségi
Önkormányzat által határozattal elfogadott megbontásban fogadja el.
11. módosító javaslat: A 370000 számú szakfeladat Önkormányzat bevételek, csatorna
kintlévőségek sorának 1.824 eFt-ról 912 eFt-ra történő csökkentését, illetve ennek a rendelet
tervezet megfelelő mellékletében történő átvezetését.
12. módosító javaslat: A 682001 számú szakfeladat Önkormányzat bevételek, lakbér bevétel
(2010. évi korrekció) Kossuth u. 2. sorának 580 eFt-ról 290 eFt-ra történő csökkentését, illetve
ennek a rendelet tervezet megfelelő mellékletében történő átvezetését.
13. módosító javaslat: A 682002 számú szakfeladat Önkormányzat bevételek, Szelektro-Vill.
Kft. hátralék sorának 2.007 eFt-ról 700 eFt-ra történő csökkentését, illetve ennek a rendelet
tervezet megfelelő mellékletében történő átvezetését.
14. módosító javaslat: A 841403 számú szakfeladat Önkormányzat kiadásai, hóeltakarítás
költsége sorának 200 eFt-ról 450 eFt-ra történő növelését, illetve ennek a rendelet tervezet
megfelelő mellékletében történő átvezetését. Egyben a 841403 számú szakfeladat
Önkormányzat kiadásai, buszmegállók és kültéri faépítmények állagmegóvása sorának
törlését, illetve ennek a rendelet tervezet megfelelő mellékletében történő átvezetését.
15. módosító javaslat: Szakértői díj címén, meg kell növelni a kiadási oldalon 300 eFt
összeggel a műszaki specifikációs szakvéleményekre szolgáló költséget. A változást a rendelet
tervezet 2. számú mellékletének kiadás oldalának Önkormányzatra vonatkozó oszlopában, a I.
3. pontjának dologi kiadás sorában kell átvezetni.
16. módosító javaslat: A rendelet tervezet 8. § (1) bekezdésében található 1.000.000,- forintos
összeghatárt 500.000,- forintban állapítja meg.
17. módosító javaslat: A rendelet tervezet 11. § (2) bekezdését javasolja kiegészíteni az alábbi
mondattal:
Az ilyen kötelezettségvállalásról a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő
testületi ülésen köteles tájékoztatni.
Hozzászólás, kérdés, javaslat nem hangzott el.
Dr. Molnár Zsolt polgármester: Aki az elhangzott módosító javaslatokat elfogadja, kérem,
hogy kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
12/2011. (I.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT
(Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet módosítása)
Péteri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet
elfogadását az alábbi módosításokkal fogadja el:
1) A rendelet tervezet 1. számú mellékletét pontosítani szükséges az Önkormányzat és a
Polgármesteri Hivatal vonatkozásában, a jogcímeket illetően.

13

2) A rendelet tervezet 2. számú melléklet kiadás oldalának Önkormányzatra vonatkozó
oszlopában, a III. 3. pontjának támogatásértékű felhalmozási kiadás sorából kerüljön
ki az 500 eFt és a V. 1. pontjának általános tartalék kiadás sorába kerüljön
megtervezésre.
3) A rendelet tervezet 2. számú mellékletének módosítását kiadási oldalon az ÁMK I. 3.
pontját 33.878 eFt-ról 500 eFt-tal csökkenteni javasolja.
4) Javasolja a bizottság az Önkormányzat kiadásai között 2010. évi beszámoló
auditálására a könyvvizsgálat díját 350 eFt-ot az általános tartalékról az
Önkormányzat dologi kiadására átvezetni.
5) A rendelet tervezet 3. számú melléklet 890441 közcélú foglalkoztatás során szereplő
122 eFt helyett 586 eFt-ra javasolja módosítani.
6) A rendelet tervezet 3. számú melléklet 889921 szociális étkeztetés során szereplő
2.318 eFt összeget pontosítani szükséges a törvényi definíció alapján.
7) A rendelet tervezet 3. számú melléklet 841126 számú szakfeladaton szereplő egyéb
dologi kiadás 23.642 eFt helyességét leellenőrizni és pontosítani javasolja.
8) A rendelet tervezet 5. számú melléklet átstrukturálása szükséges, úgy hogy a rövid
lejáratú átmeneti hitel elkülönítve kerüljön megjelenítésre.
9) A rendelet tervezet 8. számú mellékletéből kerüljön ki az összegek ezer Ft-ra történő
megállapítása.
10) A rendelet tervezet 12. számú mellékletét a Német Kisebbségi Önkormányzat által
határozattal elfogadott megbontásban javasolja elfogadni.
11) Javasolja a bizottság a 370000 számú szakfeladat Önkormányzat bevételek, csatorna
kintlévőségek sorának 1.824 eFt-ról 912 eFt-ra történő csökkentését, illetve ennek a
rendelet tervezet megfelelő mellékletében történő átvezetését.
12) Javasolja a bizottság a 682001 számú szakfeladat Önkormányzat bevételek, lakbér
bevétel (2010. évi korrekció) Kossuth u. 2. sorának 580 e Ft-ról 290 eFt-ra történő
csökkentését, illetve ennek a rendelet tervezet megfelelő mellékletében történő
átvezetését.
13) Javasolja a bizottság a 682002 számú szakfeladat Önkormányzat bevételek,
Szelektro-Vill. Kft. hátralék sorának 2.007 eFt-ról 700 eFt-ra történő csökkentését,
illetve ennek a rendelet tervezet megfelelő mellékletében történő átvezetését.
14) Javasolja a 841403 számú szakfeladat Önkormányzat kiadásai, hóeltakarítás költsége
sorának 200 e Ft-ról 450 e Ft-ra történő növelését, illetve ennek a rendelet tervezet
megfelelő mellékletében történő átvezetését. Egyben javasolja a 841403 számú
szakfeladat Önkormányzat kiadásai, buszmegállók és kültéri faépítmények
állagmegóvása sorának törlését, illetve ennek a rendelet tervezet megfelelő
mellékletében történő átvezetését.
15) Kérjük szakértői díj címén, megnövelni a kiadási oldalon, 300 e Ft összeggel, a
műszaki specifikációs szakvéleményekre szolgáló költséget. A változást a rendelet
tervezet 2. számú mellékletének kiadás oldalának Önkormányzatra vonatkozó
oszlopában, a I. 3. pontjának dologi kiadás sorában kell átvezetni.
16) A rendelet tervezet 8. § (1) bekezdésében található 1.000.000 forintos összeghatárt
500.000 forintban javasolja megállapítani.
17) A rendelet tervezet 11. § (2) bekezdését javasolja kiegészíteni az alábbi mondattal:
Az ilyen kötelezettségvállalásról a Polgármester a Képviselő-testületet a soron
következő testületi ülésen köteles tájékoztatni.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Dr. Molnár Zsolt polgármester: A módosításokat a költségvetés összes tábláján át kell
vezetni. A Pénzügyi Bizottság 19. módosító javaslatát az alábbiak szerint tenném fel
szavazásra: Péteri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2011. évi
költségvetéséről szóló rendelet 9. § (2) pontja az alábbi a.) ponttal egészüljön ki:
„a.) a testület felhatalmazza a polgármestert a Hivatal bértömegére történő átcsoportosítására,
az általános tartalékkeret terhére a költségvetés személyi juttatások és munkaadókat terhelő
járulékok előirányzatai javára évi 3 millió forintos összegig”. Kérem, aki ezzel egyetért,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:

13/2011. (I.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT
(Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet módosítása)

Péteri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2011. évi
költségvetéséről szóló rendelet 9. § (2) pontja az alábbi a.) ponttal egészüljön ki:
„a.) a testület felhatalmazza a polgármestert a Hivatal bértömegére történő átcsoportosítására,
az általános tartalékkeret terhére a költségvetés személyi juttatások és munkaadókat terhelő
járulékok előirányzatai javára évi 3 millió forintos összegig.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Dr. Molnár Zsolt polgármester: Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy az eddigieken kívül
van-e bármilyen jellegű javaslat az előterjesztéshez? Amennyiben nincs, akkor rá kell térjünk
néhány olyan dologra, ami idő közben korrekcióként érkezett. A bérek tervezése során az
ÁMK egyik dolgozójának a bére teljes munkaidős bérrel lett tervezve, miközben
részmunkaidős. Ezt javítani kell 3,5 főre és a bért is csökkenteni kell.
Dr. Berényi Zoltán képviselő megérkezett a jelen lévő képviselők szám hét fő, a Képviselőtestület határozatképes.

Dr. Molnár Zsolt polgármester: Az ÁMK létszámkeretét módosítani szükséges, az alábbiak
elfogadását javasolom: a 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet 6. § (1) bekezdésében a 43
fővel szöveget 44,5 fővel állapítja meg, ezzel függésben a létszámkeretről szóló 10. számú
mellékletet úgy módosítja, hogy az iskolai művészeti képzésnek az egyéb művészeti ágához
kapcsolódó létszámot 3,5 főben határozza meg, azzal, hogy az iskola technikai dolgozói
között az egyéb dolgozókra vonatkozó 5-ös számot törli az előterjesztésből.
Kérem, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezz.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
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14/2011. (I.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT
(Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet módosítása.)

Péteri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2011. évi
költségvetéséről szóló rendelet 6. § (1) bekezdésében a 43 fővel szöveget 44,5 fővel állapítja
meg, ezzel függésben a létszámkeretről szóló 10. számú mellékletet úgy módosítja, hogy az
iskolai művészeti képzésnek az egyéb művészeti ágához kapcsolódó létszámot 3,5 főben
határozza meg, azzal, hogy az iskola technikai dolgozói között az egyéb dolgozókra
vonatkozó 5-ös számot törli az előterjesztésből.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Lehota Lászlóné megbízott pénzügyi munkatárs: A javítással az ÁMK bére csökken.
Dr. Molnár Zsolt polgármester: Az előterjesztés szerinti 70.046.000,- Ft-os személyi
juttatást, illetve a 18.000.913,- Ft-os munkaadókat terhelő járulékokat úgy korrigálja, hogy a
zeneművészeti ág költségtervezésénél a 4. számmal jelezett F/6 kolléga alapbére 11 órás
bérként kerül megállapításra. A technikai dolgozók között 1-es sorszámmal jelzett kollégának
a bérköltségét 2011. évi minimálbér felével, 39.000,- Ft-tal kerül megállapításra. Kérem,
hogy aki elfogadja a módosítást, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
15/2011. (I.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT
(Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet módosítása.)
Péteri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti 70.046.000,- Ft-os
személyi juttatást, illetve a 18.000.913,- Ft-os munkaadókat terhelő járulékokat úgy
korrigálja, hogy a zeneművészeti ág költségtervezésénél a 4. számmal jelezett F/6 kolléga
alapbére 11 órás bérként kerül megállapításra, a technikai dolgozók között 1-es sorszámmal
jelzett kollégának a bérköltségét 2011. évi minimálbér felével, 39.000,- Ft-tal kerül
megállapításra.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Dr. Molnár Zsolt polgármester szünetet rendelt el, a szünet után Képviselő-testület folytatta
munkáját, a jelen lévő képviselők száma 7 fő, a Képviselő-testület határozatképes.

13.) Az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények áramvásárlási szerződése.
Dr. Molnár Zsolt polgármester: A napirendek elfogadása előtt általam elmondottakhoz
annyit tennék hozzá, hogy az MVM partner az ELMÜ-ről történő leválást csak 2011. április
1. napjával tudja megtakarítani, így a megtakarítás még kevesebb lenne. Mindezek
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ismeretében az írásos anyagban kiküldött határozati javaslat elfogadását kérem. Aki
elfogadja, kérem, hogy kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
16/2011. (I.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT
(Az önkormányzat fenntartásában lévő intézményeink áramvásárlási szerződése)
1) Péteri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 236/2010. (XII.22.) számú
határozatát visszavonja.
2) Az intézmények villamos energia ellátására vonatkozóan elfogadja az ELMŰ Nyrt.
előterjesztés mellékletét képező ajánlatát.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozott idejű – 2011. január 1
– 2011. december 31. – szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

14.) A
helyi
kisebbségi
önkormányzatokkal
megállapodás-tervezetek megtárgyalása.

megkötendő

együttműködési

Dr. Molnár Zsolt polgármester: A helyi kisebbségi önkormányzatokkal együttműködési
megállapodások megkötését a 282/2009. (XII.19.) számú Kormányrendelet írja elő. Kérem
Tisztelt Képviselő-testületet a megállapodás-tervezetek megvitatására, elfogadására.
Hozzászólás nem hangzott el.
Dr. Molnár Zsolt polgármester: Aki a Péteri Község Önkormányzat és a Szlovák
Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodást elfogadja, kézfeltartással
jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
17/2011. (I.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT
(A helyi kisebbségi önkormányzatokkal megkötendő együttműködési megállapodástervezetek megtárgyalása.)
1) Péteri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szlovák Kisebbségi
Önkormányzattal az együttműködési megállapodás megkötésével egyetért.
2) Péteri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Dr. Molnár Zsolt polgármester: Aki a Péteri Község Önkormányzata és a Német
Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodást elfogadja, kérem, hogy
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
18/2011. (I.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT
(A helyi kisebbségi önkormányzatokkal megkötendő együttműködési megállapodástervezetek megtárgyalása)
1) Péteri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Német Kisebbségi
Önkormányzattal az együttműködési megállapodás megkötésével egyetért.
2) Péteri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

15.) A 2011. évi rendezvényterv elfogadása.

Faltuszné Szabó Nikoletta képviselő: Szeretném megköszönni a civil szervezetek
segítségét. Külön öröm, hogy elkezdődött ezzel egyfajta együttműködés, amellyel közösen
tudunk programokat szervezni településünkön. Más kiegészíteni valóm nincs, ha van kérdés
szívesen válaszolok.

Kérdés, javaslat nem hangzott el.
Dr. Molnár Zsolt polgármester: Köszönöm a munkát. A rendezvénytervet határozattal
elfogadni nem kell, a napirendet lezárom.

16.) A helyi szervezetek támogatásáról szóló 5/2010. (V.06.) számú rendelet módosítása.

Dr. Molnár Zsolt polgármester: Az előterjesztésnek két javasolt, lényegi pontja van. Az 1.
§. a Pénzügyi Bizottság előzőekben elfogadott Stratégiai és Pénzügyi Bizottság névre történő
módosítás. A 2. § arról szól, hogy amennyiben a Képviselő-testület felmentést ad a fel nem
használt pénzekre vonatkozólag, ezzel nem zárja ki az egyesületet a következő évi
pályázatból.
Az előterjesztés kiküldése után egyeztetésre került sor. Alpolgármester asszony elmondta,
hogy a rendelet más célú felhasználásra nem ad lehetőséget csak arra, amire kapta a civil
szervezet. A felmentés megadását a más irányú felhasználásra ez idáig kizárta a rendelet. Ha
elfogadjuk a módosítást, nem fogja kizárni. Meg akarjuk teremteni annak a lehetőségét, hogy
a célhoz kötöttséget ne vegyük el, de megadhassuk a lehetőséget a kérelemre történő más cél
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megjelölésnek, amennyiben a civil szervezet önhibáján kívül nem tudta megszervezni a
programját, vagy megvalósítani a célját.
Kérdés, javaslat nem hangzott el.
Dr. Molnár Zsolt polgármester: Aki elfogadja a helyi szervezetek támogatásáról szóló
rendelet módosítását, kérem, hogy kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület minősített többségű szavazással 6 igen szavazattal, nem szavazat nélkül
és 1 tartózkodó szavazattal megalkotta Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testületének
"A helyi szervezetek támogatásáról” szóló 5/2010. (V.06.) számú rendelet módosításáról
szóló 3/2011. (I.27.) számú rendeletét, amely jelen jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.

17.) Pályázati kiírás civil szervezetek támogatására.
Dr. Molnár Zsolt polgármester: Az írásban kiküldött anyagban kipontozásra került a
beadási határidő, amit meg kell határoznunk. Február 21-ét javasolnám elfogadásra. Ezen
kívül a 14-es pontban meg kell határoznunk az elszámolás határidejét, melyre március 19-e
lenne a javaslatom. Az elnyert pénz a 2011. február 28 - 2012. február 28-ig terjedő időszakra
eső működési és programtámogatásokra használható fel. Amennyiben nincs kérdés az
előterjesztéshez, akkor szavazzunk. Aki elfogadja a civil szervezetekre kiírt pályázatot az
előbb említett határidőkkel, kérem, hogy kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:

19/2011. (I.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT
(Pályázat kiírása civil szervezetek támogatására.)
Péteri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek pályázati kiírását az
alábbi módosításokkal fogadja el:
A pályázati felhívás 1.) pontja az alábbi d.) ponttal egészül ki: „d.) egyházak”
A 4.) pontban a pályázat beérkezési határideje: 2011. március 1. – 2012. február 28.
A 14.) pontban az elszámolás határideje: 2012. március 19.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
18.) Egyebek
-

A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának felülvizsgálata

Dr. Molnár Zsolt polgármester: A törvény szerint négyévente a választás után kötelező a
Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
felülvizsgálata, amennyiben a tagok azt kezdeményezik. A Polgármesteri Hivatal javaslata,
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hogy Péteri a módosítást ne kezdeményezze. Kérdés, észrevétel van-e az előterjesztéshez?
Amennyiben nincs, az írásban kiküldött határozati javaslatot teszem fel szavazásra, kérem,
hogy aki elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:

20/2011. (I.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT
(A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának felülvizsgálata)
Péteri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Monor és Térsége Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodását a 2004. évi CVII. Törvény 1. §
(3) bekezdésében foglalt előírásnak megfelelően felülvizsgálta és a megállapodás módosítását
nem kezdeményezi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
-

Étkeztetéssel kapcsolatos kérdések

Petőné Vizi Valéria alpolgármester: Az előző ülésen kérte a Képviselő-testület, hogy
folytassunk tárgyalásokat a Junior Zrt-vel, hogy az ételek elkészítésekor biztosítsák a
jogszabályban előírt feltételeket. Az egyeztetés a Junior Zrt. vezetőjével megtörtént. A
kiküldött anyagban olvasható a kötelezettségvállalásuk.
Dr. Molnár Zsolt polgármester: A tárgyalások során tisztáztuk azt a kérdést, hogy jogilag
közbeszerzési kiírás nem szükséges, tehát nem sértünk törvényt, ha a Junior Zrt.-vel kötünk
szerződést. Az ár kérdésében még folyik az egyeztetés. Javasolom, hogy fogadjuk el a
szerződés-módosítási javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
21/2011. (I.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT
(Étkeztetéssel kapcsolatos egyes kérdések)
1) Péteri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Junior Vendéglátó Zrt. által tett
szerződés-módosítási javaslatot elfogadja.
2) Péteri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
módosított szerződés aláírására.
3) A módosított szerződés tartalmazza azokat az egyeztetett garanciákat, amelyek az
étel minőségére, tápanyagértékére és a jogszabályszerű gyermekétkeztetés
biztosítására vonatkoznak. A módosított szerződés tartalmazza, hogy dietetikus
tanácsadó segítségével, – melyet a cég térítésmentesen biztosít az önkormányzat
számára – kerül sor az ebédhez harmonizáló reggeli és uzsonna összeállítására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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-

Közmunka-foglalkoztatással kapcsolatos egyes kérdések

Dr. Molnár Zsolt polgármester: Az előző évektől eltérően a rövid, illetve hosszú
időtartamú közfoglalkoztatásra pályázatot kell benyújtanunk. A pályázatot a Munkaügyi
Központ bírálja el. Minél gyorsabban lép az önkormányzat, annál nagyobb az esélyünk, hogy
jobb pozícióba kerülünk az elbírálásnál. Kérem a pályázatok benyújtásának támogatását. Aki
a pályázatok benyújtását elfogadja, kérem, hogy kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:

22/2011. (I.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT
(Közmunka foglalkoztatással kapcsolatos egyes kérdések)
Péteri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be
rövid és hosszú időtartamú közfoglalkoztatás támogatására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
-

ATM automata kihelyezésének kérdései

Dr. Molnár Zsolt polgármester: A Monor és Vidéke Takarékszövetkezettel több helyszínt
néztünk meg az ATM automata elhelyezésére. Több feltételnek is meg kellett felelni, amelyre
a védőnői váróterem fala a legalkalmasabb. Kérem, fogadjuk el, hogy az ATM bankautomata
ide kerüljön elhelyezésre. Aki az automata elhelyezésének helyét elfogadja, kérem, hogy
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
23/2011. (I.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT
(ATM automata kihelyezésének kérdései)
Péteri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Monor és Vidéke
Takarékszövetkezet által kihelyezett bankautomata a védőnői váróterem falára kerüljön
elhelyezésre.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
-

2011. évi belső ellenőrzés kérdései.

Dr. Molnár Zsolt polgármester: Mindenki megkapta a Kistérségi Iroda belső ellenőrzésre
vonatkozó anyagát. A táblázatból ki kell választani azt a szolgáltatót, akivel a 2011. évi
térségi belső ellenőrzési feladatokat el kívánjuk végeztetni. Ezen az ülésen a döntés
meghozatalára a szerződéskötés miatt van szükség. Kérem a javaslatokat.
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Petőné Vizi Valéria alpolgármester: A Kistérségi Ellenőrzési Központ Kft. adta a legjobb
ajánlatot, azt javasolom elfogadni.
Dr. Molnár Zsolt polgármester: Amennyiben nincs más javaslat, javasolom, hogy a
Kistérségi Ellenőrzési Központ Kft. végezze el a 2011. évi belső ellenőrzést. Kérem, hogy aki
ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
24/2011. (I.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT
(2011. évi belső ellenőrzés kérdései)
Péteri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi belső ellenőrzési tervében
meghatározott vizsgálatok közül az egyes számú vizsgálatot kéri a Monori Többcélú
Kistérségi Társulástól elvégeztetni a Kistérségi Ellenőrzési Központ Kft. ajánlatának
megfelelően.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

19.) Kérdések, közérdekű bejelentések.
Dr. Molnár Zsolt polgármester: Kérdés, közérdekű bejelentés? Amennyiben nincs,
megköszönöm a munkát, jó éjszakát.

Dr. Molnár Zsolt polgármester az ülést 21,20 órakor bezárta.

Péteri, 2011. január 28.

Dr. Molnár Zsolt
polgármester

Dr. Guba Zsolt
jegyző

Bódis Szilárd
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő
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