JEGYZŐKÖNYV
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. április 1-jén tartott üléséről
(szerkesztett jegyzőkönyv)
Jelen vannak: dr. Molnár Zsolt, Bódis Szilárd, Faltuszné Szabó Nikoletta, Kalina Enikő
Dr. Molnár Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testületből 4 fő
jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítője: Faltuszné Szabó Nikoletta képviselő
Jegyzőkönyvvezető: Tamás Zoltánné
Dr. Molnár Zsolt polgármester javaslatára a Képviselő-testület 4 igen szavazattal –egyhangúlag – a
Képviselő-testület 2011. április 1-jei ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1.) Jegyzői jogviszony helyettesítéssel való ellátásának kérdései, helyettesítő jegyző kinevezése
2.) Gyalogos kapcsolat megteremtése a Haleszi-kert és települési belterület között
3.) Megállapodás megkötése a Monori rendőrkapitánysággal az „Iskola rendőre” országos
program vonatkozásában
4.) Teleülési sportkoncepció
5.) A 7/2011.(III.9.) belügyminiszteri rendelettel kiírt pályázattal kapcsolatos döntések
6.) Megbízási szerződések megkötése az Önkormányzat pénzügyi feladatainak ellátására
7.) A polgármester felhatalmazása a Polgármesteri Hivatal irattárának iratselejtezési, levéltári
átadási és iratrendezési teendőinek szakszerű elvégzésére vonatkozó szerződés megkötésére
Napirend tárgyalása:
1.) Jegyzői jogviszony helyettesítéssel való ellátásának kérdései, helyettesítő jegyző
kinevezése
Dr. Molnár Zsolt polgármester: a kiküldött előterjesztés tartalmazza a tényeket. A Képviselő-testület
2011. március 24-ei ülésén pályázatot írt ki a jegyzői munkakör betöltésére. Amint az a Képviselőtestület előtt is ismeretes az új jegyző kinevezéséig dr. Kis Gergely látta el a jegyző-helyettesi
feladatokat. Kiss úr élt a törvény adta lehetőségével, így jogviszonya 2011. március 31-én a Ktv.
alapján próbaidő alatt azonnali hatállyal megszűnt. Mivel a jegyzői feladatokat az ő távozását
követően is el kell látni, megkerestem Bag Nagyközség polgármesterét és képviselő-testületét, hogy
járuljanak hozzá ahhoz, hogy Beke Andrea jegyző asszony 2011. április 1. napjától az újonnan
kinevezendő jegyző munkába állásáig, de legkésőbb 2011. május 31-ig a jegyzői feladatokat Péteriben
elláthassa. Tóth Gábor polgármester úr a hozzájárulásukról biztosított.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
46/2011. (IV.1.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: helyettesítő jegyző megbízása
1) Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 1. napjától megbízza Beke
Andrea úrhölgyet, Bag Nagyközség Jegyzőjét, hogy Péteri településen az új jegyző munkába
állásáig, de legkésőbb 2011. május 31-ig helyettesítő jegyzőként a jegyzői feladatokat ellássa.

2) A Képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 21.§ (5)
bekezdése alapján a jegyző teljes jogkörrel történő helyettesítésére megállapodást köt Bag
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületével. A megállapodást a mellékletben
foglalt tartalommal változtatás nélkül jóváhagyja.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízott jegyző kinevezésével
kapcsolatos dokumentumok és Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületével
kötendő megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Molnár Zsolt polgármester
2.) Gyalogos kapcsolat megteremtése a Haleszi-kert és települési belterület között
Dr. Molnár Zsolt polgármester: a képviselő-testület ennek a gyalogos kapcsolat megteremtésének a
biztosítására költségvetésében forrást biztosított 500.000 forint van előirányozva erre a célra
beruházási oldalról. Geodéziai szakértőkkel felmérettük a területet. A Haleszi kertbe bevezető földút
és az önkormányzati tulajdonú szennyvízátemelőt megközelítő aszfaltút között kerülne kialakításra a
gyalogút 150 cm szélességben. A műszaki tartalmat darált betonos ágyazat és abban kiékelve murva
kerülne leterítésre. A vállalkozó ajánlata szerint 440.600 forintba kerül ennek a megvalósítása. A
vállalkozó a jövő hét kedden tudja elkezdeni a munkát. A gyalogút ingatlana a Horgásztó komplex
ingatlana. Mindenképp javaslom, hogy a vállalkozói szerződés megkötésével egyidejűleg kerüljön
megkötésre a magántulajdonossal a szerződés az úthasználatra vonatkozóan. A tulajdonossal
egyeztettünk és semmilyen akadályt ne támasztott a szerződés megkötése elé. Sikerült úgy
megállapodni a Haleszi-kertben levő közműfejlesztési társasággal, hogy 30%-át ennek a projektnek ők
maguk finanszírozzák. Javaslok egy fahíd megvásárlását – illik a környezetbe - is a tóba folyó
csatorna áthidalására, ez a szerződésben nem szerepel, de költségként fog felmerülni.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
47/2011. (IV.1.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: megbízás gyalogút megépítésére
1) Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az ÉP-GÉP 2002 Közmű- és
Útépítő Kft-t (2209 Péteri, Révai utca 47., adószáma:12820465-2-13, képviseli: Hrutka
Gábor) a Haleszi kerthez vezető földút és a települési szennyvízátemelőhöz vezető aszfaltozott
út között gyalogos és kerékpáros forgalomnak megfelelő gyalogút megépítésével az
előterjesztés szerinti műszaki tartalommal, 352.480-Ft + ÁFA díjazásért.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ÉP-GÉP 2002 Közmű- és Útépítő Kftvel kötendő vállalkozási szerződés aláírására.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a kialakítandó gyalogút nyomvonalát
átszelő csatorna felé fahidat helyeztessen.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Molnár Zsolt polgármester
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:

48/2011. (IV.1.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: gyalogút megépítésével kapcsolatos döntések
1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a gyalogúttal érintett 019/7.
hrsz-ú ingatlan tulajdonosával a terület használata vonatkozásában megállapodást kössön.
2) A Képviselő-testület elfogadja a Haleszi Közműépítő Társulat által a beruházás
megvalósításához felajánlott 30%-os pénzügyi hozzájárulást.
3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésében e beruházásra
előirányzatként meghatározott összeget a 2. pont szerinti forrással megemeli.
4) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az előirányzat módosításra vonatkozó
rendeletmódosítást készítse elő.
Határidő: 1.),2.),3.) pont tekintetében azonnal
4.) pont tekintetében 2011. április 30.
Felelős: Dr. Molnár Zsolt polgármester
Beke Andrea mb. jegyző
3.) Megállapodás megkötése a Monori rendőrkapitánysággal az „Iskola rendőre” országos
program vonatkozásában
Dr. Molnár Zsolt polgármester: tisztelt képviselő-testület a megállapodást a Monori
Rendőrkapitányság munkatársaitól kaptuk. A megállapodás az „Iskola rendőre” országos program
keretében a gyermekek biztonsága, védelme és a közlekedési nevelőmunkában való aktív részvétel
érdekében jönne létre. A megállapodásból kiderül, hogy mit vállal a rendőrség, mit vállal az
önkormányzat.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
49/2011. (IV.1.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: megállapodás kötése a Monori Városi Rendőrkapitánysággal
1.) Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megállapodást köt az „Iskola
rendőre” országos program keretében - Péteri Község általános iskolájában a gyermekek
biztonsága, védelme, és a közlekedési nevelőmunkában való aktív részvétel érdekében a
Monori Városi Rendőrkapitánysággal.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Monori Városi Rendőrkapitánysággal
kötendő megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Molnár Zsolt polgármester
4.) Települési sportkoncepció
Dr. Molnár Zsolt polgármester: elkészítettük a község 2011-2014 évre vonatkozó sportfejlesztési
koncepcióját. Ez szorosan kapcsolódik a következő napirendi pontunkhoz.
Kalina Enikő: igen, mert a 7/2011.(III.9.) BM rendelet szerinti pályázati kiírás feltétele a koncepció
megléte, javasolom elfogadni a képviselő-testületnek, hiszen meg kel ragadni minden pályázási
lehetőséget.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
50/2011. (IV.1.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: helyi sportfejlesztési koncepció elfogadása
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a sportról szóló 2004. évi I. törvény
55.§(1) bekezdésének a) pontja szerint a helyi sportfejlesztési koncepciót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
5.) A 7/2011. (III.9.) belügyminiszteri rendelettel kiírt pályázattal kapcsolatos döntések
Dr. Molnár Zsolt polgármester: az előterjesztés mellett ki lett küldve két árajánlat. Az egyik a
meglévő sportpálya felépítményének felújítására, a másik a jelenleg használhatatlan salakos
teniszpálya felújítására szól. Ennek a munkának a bruttó költségvetési száma 6.313.010 forint, a 20%os önrésze pedig 1.262.602 forint. A pályázat benyújtásához dönteni kell testületnek arról, hogy a
pályázatot benyújtásáról, a sportlétesítmény helyéről, a pályázat műszaki tartalmáról, a beruházás
bruttó költségéről, az önkormányzat által biztosított önrészről. Továbbá a kötelező nyilatkozatok arról,
hogy a képviselő-testület a pályázati támogatásból megvalósuló beruházást 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítja, az elnyert pályázati támogatásból megvalósuló beruházással
érintett feladatellátási helyet 5 évig nem szünteti meg, illetve nem adja át az intézmény fenntartói jogát
nem állami fenntartó részére.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
51/2011. (IV.1.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: a 7/2011.(III.9.) BM rendelet szerinti pályázat benyújtása
1) Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatából származó
támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011.(III.9.) BM rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) szerinti iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésének,
felújításának támogatására kiírt pályázatra.
2) A pályázattal érintett sportlétesítmény: községi sportpálya, Péteri, Petőfi Sándor u. 18. (446
hrsz, 019/14 hrsz, 019/19 hrsz)
3) A pályázat műszaki tartalma:
a) A Községi sportpályán található salakos teniszpálya felújítása, játékra alkalmassá
tétele, a sportpálya több sport végzésére való alkalmassá tétele és ehhez kapcsolódóan
b) A sportpálya kiszolgáló létesítményének külső és belső (öltözők, zuhanyzók)
felújítása
4) Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 3. pont szerinti
beruházás (árajánlat szerinti) bruttó költsége: 6.313.010 forint.
5) Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelet 6§(1) bekezdés g.) pontja
alapján kijelenti, nyilatkozik arról, hogy a beruházás megvalósításához 20 százalékos, azaz
1.262.602 forint összegű önerőt biztosít az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében, mely
önerő a költségvetés „pályázati önrész” céltartaléki előirányzatán került meghatározásra.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
52/2011. (IV.1.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: a 7/2011.(III.9.) BM rendelet szerinti pályázat benyújtása
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatából származó támogatás igénybevételének
részletes feltételeiről szóló 7/2011.(III.9.) BM rendelet 6.§(1) bekezdés d.) pontja alapján nyilatkozik
arról, hogy a pályázaton elnyert támogatásból megvalósuló beruházást
• 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja,
• az elnyert pályázati támogatásból megvalósuló beruházással érintett feladatellátási helyet
5 évig nem szünteti meg, illetve
• nem adja át az intézmény (feladatellátási hely) fenntartói jogát nem állami fenntartó
részére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
6.) Megbízási szerződések megkötése az Önkormányzat pénzügyi feladatainak ellátására
Dr. Molnár Zsolt polgármester: a pénzügyön lévő személyi körülmények a testület előtt
ismeretesek. Sajnálatos módon az elmúlt ülésen megkapott és a hivatal sanyarú állapotát bemutató
jegyző-helyettesi előterjesztésben nem szerepelt még ez, ami már akkor megállapodás szintjén a
jegyző-helyettes úr számára is teljesen ismert volt, hogy a monorierdői önkormányzat pénzügyi
területen dolgozó köztisztviselőivel meg tudtunk úgy állapodni, hogy az előterjesztésben leírt
feltételek szerinti pénzügyi feladatokat a Polgármesteri Hivatalban április hónapban teljes körűen
vállalják és ellátják. Ezek a megbízási szerződések jelentik azt, hogy az önkormányzat gazdálkodása
és pénzügyi tevékenysége biztos stabil, jó kezekbe tud kerülni. Utána természetesen minden felelősség
a miénk lesz, de addig is lehetősége lesz a hivatalnak egy új pénzügyi stáb felállítására. Én már az
előző ülésre kértem jegyző-helyettes úrtól, hogy kerüljön be ez az előterjesztés, de úgy látszik, hogy
valamiért fontosabb volt a problémáknak a megoldás nélküli felvetése, mint a problémák megoldása.
Keresztény Anikó: mindenképpen három határozatot javaslok meghozni, külön mind a három
kollégáét. Azért javasoljuk polgármester úrral a képviselő-testületnek a döntés meghozatalát, mert
április 30-ig zárszámadást kell alkotni, és addig nagyon sok teendő van. Azt is meg fogják vizsgálni a
kolléganők, hogy az előző évi pénzügyi adatok, pénzmaradványok helyesen lettek-e lekönyvelve.
Dr. Molnár Zsolt polgármester: a PM Info elkészítése is feladat lesz ugye?
Keresztény Anikó: természetesen, mérlegjelentés és a normatíva lemondás is.
Dr. Molnár Zsolt: a Magyar Államkincstárnak benyújtott komplex 2010. évi beszámoló alapján el
kell készíteni a 2010. évi zárszámadási rendeletet és az előzőekben elmondottakat. Ehhez a komplett
2010. évi könyvelést is le kell ellenőrizni. Az adó területet is vinniük kell és pénzügyi
információáramlást is biztosítaniuk kell.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
53/2011. (IV.1.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: polgármester felhatalmazása megbízási szerződés megkötésére
1) Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert arra,
hogy megbízási szerződést kössön az előterjesztés mellékletét képező részletes pénzügyi
feladatok ellátására Sahin-Tóth Jenőné 2721 Pilis, Kölcsey utca 30. szám alatti lakossal,
130.000-Ft/hó díjazásért.
2) A megbízási díj fedezetét a Képviselő-testület az Önkormányzat 2011 évi költségvetésének
terhére biztosítja.

3) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet módosítását e tekintetben
készítse elő.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
54/2011. (IV.1.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: polgármester felhatalmazása megbízási szerződés megkötésére
1) Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert arra,
hogy megbízási szerződést kössön az előterjesztés mellékletét képező részletes pénzügyi
feladatok ellátására Czékus Józsefné 2721 Pilis, Mikszáth K. utca 7. szám alatti lakossal,
130.000-Ft/hó díjazásért.
2) A megbízási díj fedezetét a Képviselő-testület az Önkormányzat 2011 évi költségvetésének
terhére biztosítja.
3) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet módosítását e tekintetben
készítse elő.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
55/2011. (IV.1.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: polgármester felhatalmazása megbízási szerződés megkötésére
1) Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert arra,
hogy megbízási szerződést kössön az előterjesztés mellékletét képező részletes pénzügyi
feladatok ellátására Ocztos Attiláné 2721 Pilis, Akácfa utca 21/A. szám alatti lakossal,
130.000-Ft/hó díjazásért.
2) A megbízási díj fedezetét a Képviselő-testület az Önkormányzat 2011 évi költségvetésének
terhére biztosítja.
3) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet módosítását e tekintetben
készítse elő.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
7.) A polgármester felhatalmazása a Polgármesteri Hivatal irattárának iratselejtezési,
levéltári átadási és iratrendezési teendőinek szakszerű elvégzésére vonatkozó szerződés
megkötésére
Dr. Molnár Zsolt polgármester: a múltkori testületi ülésen egy dátum és aláírás nélküli jegyzőhelyettesi beszámolóból kaptunk információt arról, hogy mi van a hivatal irattárával. Azt gondolom,
hogy a testület nem mehet el e mellett szó nélkül. Úgy gondolom, hogy már az akkori testületi ülésre
be kellett volna úgy hoznia jegyző-helyettes úrnak az előterjesztést és a szerződés-tervezetet, hogy
érdemben dönteni tudjunk, de nem így történt. Az irattár működtetése és az iratoknak a rendben való

kezelése alapvető működési érdek. Erre a hivatalban most nincs kapacitás. Olyan határozatot
szeretnék, ami kimondja, hogy a testület foglalkozik ezzel a kérdéssel, meg kívánja oldani és
felhatalmazza a polgármestert szerződéskötésre.
Kalina Enikő: mindenképpen javaslom a felhatalmazás megadását, hogy az ellenőrző szerv is lássa
azt, hogy a képviselő-testület is meg akarja oldani a problémát.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
56/2011. (IV.1.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: Irattározás, selejtezés
1) Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerve a Polgármesteri Hivatal
irattárának és iratkezelésének jelenlegi állapotát és gyakorlatát, felhatalmazást ad a
polgármester számára arra, hogy a Polgármesterei Hivatal irattárárnak iratselejtezési, komplex
iratrendezési és levéltárba adási feladatainak azonnali szakszerű elvégzésére szerződést
kössön.
2) A vállalkozói díj fedezetét a Képviselő-testület az Önkormányzat 2011 évi költségvetésének
általános tartaléka terhére biztosítja.
3) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt arra, hogy a Polgármesteri Hivatal iratkezelésének
rendjét azonnal vizsgálja felül és alakítsa ki a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének
általános követelményeiről szóló 335/2005.(XII.29.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő
iratkezelési rendet.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 1015 órakor bezárta.
Kmf.

Dr. Molnár Zsolt
polgármester

Beke Andrea
mb. jegyző

Faltuszné Szabó Nikoletta
hitelesítő

