JEGYZŐKÖNYV
Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.
április 14.-én 18,30 órakor tartott –soron kívüli - ülésén.

Jelen vannak:

Dr. Molnár Zsolt
Petőné Vizi Valéria
Bódis Szilárd
Faltuszné Szabó Nikoletta képviselő
Kalina Enikő
Varga Józsefné

képviselő
képviselő (6 fő)

Keresztény Anikó
Danyi Dezsőné
László Péter
Misányi Istvánné
Tóthné Mák Ildikó
Szenyán Péter
Kovácsné Ferencz Blanka

igazgatási ügyintéző
vezető-főtanácsos
Péteri Borbarát Kör-Egyesület
Helyi Szlovák Kisebbségi Önk. Eln.
Helyi Német Kisebbségi Önk. Eln.
SZCSEB tagja
jegyzőkönyvvezető

Bejelentéssel távol: Beke Andrea

polgármester
alpolgármester
képviselő

megbízott jegyző

Dr. Molnár Zsolt polgármester: Jó estét kívánok mindenkinek. Tisztelettel köszöntöm a Testület
megjelent tagjait, meghívott vendégeinket, a hivatal dolgozóit. Megkezdjük mai ülésünket. Beke Andrea
jegyző asszony hivatalos távollétében a jegyzői teendőket Keresztény Anikó kolleganő látja el.
Az írásban kiküldött előterjesztéseknek a listáját újdonságképpen egy iratjegyzéken tudja a Testület
nyomon követni. 3 darab helyben kiosztott előterjesztést is kapott a Testület. Az egyik a benyújtott
sportpályázatra időközben megérkezett hiánypótlási felszólítás teljesítéséhez szükséges határozatokról
szól. A második egy az Óhegy felé eső, közös tulajdonba álló erdő területre vonatkozó felhatalmazás arra,
hogy a polgármester peres úton intézkedjen az Önkormányzat nevében az ingatlan közös tulajdonának a
megosztásáról a PTK szerint. Illetve előterjesztést kívánok a Testület felé tenni az épülő Haleszi
gyalogútnak a kiviteli szerződésben rögzített és ez idáig elkészült megvalósulásán túl, egy további
szakasz megépítésére. Javaslom a napirendet a 6-os napirendi pontig változatlan tartalommal tárgyalni a
helyben kiosztott és az előbb ismertetett anyagokat javaslom a napirendre felvenni. 7-es számú napirendre
javaslom felvenni a 7/2011. BM rendelet szerint benyújtott sportpályázat elbírálásához szükséges
határozatok meghozatalát, hiánypótlás teljesítését. 8-as számú napirendi pontként javaslom felvenni az
Önkormányzat tulajdonában lévő 073 hrsz.-ú erdő közös tulajdonának megszűntetése című napirendet. 9es számú napirendi pontként javaslom felvenni a Haleszi kertbe vezető gyalogút kiépítésének kérdései
napirendet. 9 napirenddel javaslom tehát a Testületi ülést megtartani. Kérdezem a Testület tagjaitól, hogy
van-e más javaslat, van-e módosító javaslat?
Amennyiben nincs, akkor ezt a 9 napirendi pontot az általam fölvázolt sorrendben teszem fel szavazásra.
Aki a napirend elfogadásával egyetért, kérem, kézfenntartással jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodó és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendeket fogadta
el:
57/2011. (IV.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: napirend elfogadása
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a polgármester javaslatára - az alábbi módosított
napirendet fogadja el:
1.) A Péteri Községi Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás lefolytatása nélkül betölthető
munkahelyekről szóló 7/2010.(X.12.) rendelet hatályon kívül helyezése
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2.) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igényléséhez szükséges döntés meghozatala
3.) A Széchenyi utcai játszótér kialakításával kapcsolatban meghozott 30/2011.(II.24.) Kt. határozat
felülvizsgálata
4.) A helyi civil szervezetek 2010. évben kapott önkormányzati támogatásáról készült beszámolók
megvitatása
5.) A helyi civil szervezetek által 2011. évi önkormányzati támogatás igénylésére benyújtott
pályázatok elbírálása
6.) A KMOP-4.5.3.10 kódszámú, egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz
(akadálymentesítés) című pályázaton való induláshoz szükséges döntések meghozatala
7.) A 7/2011.(III.9.) BM rendelet szerint benyújtott sportpályázat elbírálásához szükséges
határozatok meghozatala (hiánypótlás teljesítése)
8.) A 073 hrsz.-ú ingatlan közös tulajdonának megszüntetése
9.) A 47/2011.(IV.11.) határozattal jóváhagyott vállalkozói szerződés módosítása (gyalogút
továbbépítése)
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Dr. Molnár Zsolt polgármester: A mai ülésen a jegyzőkönyv hitelesítőjének Faltuszné Szabó Nikoletta
képviselő asszony javaslom.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
58/2011. (IV.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: a jegyzőkönyv hitelesítő személyének elfogadása
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatára a jegyzőkönyv
hitelesítőjének Faltuszné Szabó Nikoletta képviselőt fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Napirend tárgyalása:
1) A Péteri Községi Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás lefolytatása nélkül betölthető
munkahelyekről szóló 7/2010. (X.24.) rendelt hatályon kívül helyezése
Dr. Molnár Zsolt
polgármester
Előterjesztő:

Dr. Molnár Zsolt polgármester: A törvényi háttér változott, a rendelet megtartására jelen helyzetben
szükség nincsen. Kérdés, észrevétel javaslat van-e az előterjesztéshez?
Amennyiben nincs, a rendelet alkotás szabályai szerint kérem a Testületet, hogy a rendelet tervezetet
fogadja el. Aki a rendelet elfogadásával egyetért, kérem, kézfenntartással jelezze. Köszönöm szépen. A
Testület a rendeletet elfogadta.
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A Képviselő-testület minősített többségű szavazással 6 igen szavazattal, tartózkodó és ellenszavazat
nélkül – egyhangúlag – megalkotta Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testületének " a Péteri
Községi Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás lefolytatása nélkül betölthető munkahelyekről szóló
7/2010. (X.24.) rendelet" hatályon kívül helyezéséről szóló 8/2011. (IV.15.) számú rendeletét, amely
jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.

2) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igényléséhez szükséges döntés meghozatala
Előterjesztő:
Beke Andrea
mb. jegyző
Dr. Molnár Zsolt polgármester: Az előterjesztés kiküldésre került határozati javaslattal ellátva. Kérdem
a Testület tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéshez, az írásban megkapott
határozati javaslathoz?
Amennyiben nincs, akkor az írásos anyagot teszem fel szavazásra. Aki az írásban kiküldött határozati
javaslattal egyetért, kérem, kézfenntartással jelezze. Köszönöm szépen. A döntés egyhangú, a
hiánypótlást a Testület teljesítette, és a pályázat haladhat az elbírálás felé.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodó és ellenszavazat nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:

59/2011. (IV.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylése
1.

Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás megigénylésével.

2.

A Péteri Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.24.) önkormányzati
rendelet 3. számú mellékletében, a 910502 – közművelődési intézmények működtetése –
szakfeladaton a beruházás, fejlesztés és felújítás költséghelyen 550 ezer forint áll rendelkezésre
a technikai, műszaki eszközállomány, berendezési tárgyak gyarapítására, mely összeg a
támogatás igénylésénél a saját forrás mértéke.

3.

A képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a támogatás megigényléséhez
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2011. április 18.
Felelős: jegyző

3) A Széchenyi utcai játszótér kialakításával kapcsolatban meghozott 30/2011. (II.24.) Kt.
határozat felülvizsgálata
Előterjesztő:
Faltuszné Szabó Nikoletta
képviselő
Bódis Szilárd
képviselő
Dr. Molnár Zsolt polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került. Az előterjesztéshez 2
határozati javaslat kapcsolódik, amelyeket képviselő társaim írásban megkaptak. Kérdezem az
előterjesztőket, hogy van-e még szóbeli kiegészítésük a javaslathoz? Faltuszné Szabó Nikoletta.
Faltuszné Szabó Nikoletta képviselő: Többször kint jártunk a területen Bódis Szilárd képviselő
társammal, újra átgondolva ezeket a telepítési munkálatokat én azt szeretném ismételten a Testületnek
javasolni, hogy bízzuk meg ezekkel a munkálatokkal a kivitelező céget. A szabványosítási eljárásokban is
maximálisan ők az illetékesek, és a telepítés kérdését is szakavatottan rövid idő alatt meg tudják oldani.
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Dr. Molnár Zsolt polgármester: Köszönöm szépen. Az előterjesztés kerítés telepítéséről szól. Ennek a
műszaki tartalmát nem határozza meg, költségvetést nem tartalmaz, ezért a Testület nincs abban a
helyzetben, hogy döntést hozzon. A játszótér telepítésével egyidejűleg erre a kérdésre vissza lehet térni. A
döntést ebben a helyzetben nem javaslom. További javaslat észrevétel? Kalina Enikő.
Kalina Enikő képviselő: Szeretném megkérdezni képviselő társaimtól, hogy hogyan jött ki ez a 797.550
forint, mert ha jól emlékszem az elmúlt ülésen közel jártunk az 1 millió forinthoz és abban nem voltak
benne a telepítés munkálatainak a költségei.
Petőné Vizi Valéria alpolgármester: Akkor volt a számolásban egy hiba, és a végösszeg 565 ezer
forintra jött ki.
Kalina Enikő képviselő: Tehát akkor az 1 millió forint bőven elég lesz rá.
Dr. Molnár Zsolt polgármester: Tehát akkor a 797.550 forint tartalmazza a telepítés munkálatait is?
Faltuszné Szabó Nikoletta képviselő: Igen.
Dr. Molnár Zsolt polgármester: Köszönöm szépen. 1 millió forintot határozott meg erre a Testület a
költségvetésében. Az előirányzaton bőven belül van az Önkormányzat ebben a kérdésben. A
kerítésépítéssel vélhetően át fogja lépni az 1 millió forintot, de az majd egy másik kérdés lesz.
Két javaslat szól a napirendhez. Az egyik javaslat arról szól, hogy a Testület vonja vissza a 30/2011
számú február 24.-én hozott határozatát. Ez szól a telepítés önkezűleg történő elvégzéséről. Aki az írásos
előterjesztésben szereplő javaslattal egyetért, kérem, kézfenntartással jelezze. Köszönöm. A döntés
egyhangú.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodó és ellenszavazat nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:

60/2011. (IV.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: 30/2011. (II.24.) számú határozat visszavonása
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a 30/2011. (II.24.) számú határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Dr. Molnár Zsolt polgármester: Az írásos előterjesztés 3 pontból áll. Aki az írásos előterjesztés
javaslattal egyetért, kérem, kézfenntartással jelezze. Köszönöm. A döntés egyhangú. A Testület megbízta
a Gyömrői TÜF Nonprofit Kft.-t a játszótéri eszközök szakszerű telepítésére. A napirendi pontot lezárom.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodó és ellenszavazat nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
61/2011. (IV.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: Széchenyi utcai játszótér kialakítása
1) Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Széchenyi utcai játszótér
játszóeszközeinek telepítésével és alapozó festésével megbízza a Gyömrői TÜF Nonprofit
Kft-t összesen br. 142.500 forint díjazásért.
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2) A Képviselő-testület az 1) pontban meghatározott összeget az Önkormányzat 2011. évi
költségvetésében biztosítja.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1) pont szerinti vállalkozói szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

4) A helyi civil szervezetek 2010. évben kapott önkormányzati támogatásáról készült
beszámolók megvitatása
Dr. Molnár Zsolt
polgármester
Előterjesztő:

Dr. Molnár Zsolt polgármester: A Hivatal részéről a napirendhez kapcsolódó határozati javaslatok
írásban rendelkezésre állnak. 8 javaslatot tesz a Hivatal. Minden civil egyesületnek az elszámolását
elfogadásra javasolja a Bizottság. Ehhez kapcsolódóan készült el a 8 javaslat a beszámolók, támogatások,
halasztások elfogadásáról. Kérdezem a Bizottság elnökét, kíván-e kiegészítést tenni az előterjesztéshez.
Varga Józsefné képviselő: A Péteri Községi Sportkör beszámolójával érdemben a Bizottság nem
foglalkozott. Csak a polgármester úr felvezetését pontosítottam, hogy nem minden civil szervezet
beszámolóját fogadtuk el. Akiket elfogadtunk, azok itt vannak a határozatban. A beszámolókat
határidőben benyújtották az érdekeltek. Az olyan apró pontatlanságok, mint az elszámolások hiánya, nem
olvasható számlák, nem pontosan leigazolt számlák, ezeket a Bizottság üléséig hiánypótlás keretében
pótolták, a beszámolók teljesek.
Dr. Molnár Zsolt polgármester: Köszönöm szépen. Keresztény Anikó.
Keresztény Anikó igazgatási ügyintéző: Külön szeretném megköszönni Kalina képviselő asszony és
Varga elnök asszony közreműködését itt a beszámolóknak a megvitatásánál. Mindenre nagyon
odafigyeltek, így egyszerű dolga volt a Hivatalnak a hiánypótlások kitűzésénél. Köszönöm.
Dr. Molnár Zsolt polgármester: Köszönöm szépen. Néha a Testület is komoly szakmai munkát végez
az anyagok előkészítésekor. Köszönöm a képviselők és a Bizottság munkáját. Komoly és többrétű anyag
volt. Felmerült annak a kérdése, hogy érdemes-e a rendeleti szabályozást ebben a formában megtartani,
mennyire köti le a civil egyesületeknek a kezét az, hogy az elszámolás a jelenlegi rendben történik. A
Testületnek a többségi véleménye az, hogy az az elszámolási rend, ami a gyakorlatban folyik, az alkalmas
kell legyen arra, hogy a támogatásokkal az egyesületek elszámoljanak, és a törvényi illetve a közpénzek
felhasználásával kapcsolatos kötelezettségeket is ezzel tudjuk teljesíteni. Alapvető probléma a
számlaösszesítők kérdése volt. Bízom benne, hogy jövőre már mindenkinek abban a rendben lesz majd
módja elszámolni a támogatással, ahogyan azt a rendelet, a Testületi határozat és a szerződés előírja.
Tisztelt Képviselő-testület, tisztelt vendégeink. Rátérünk az elszámolások elfogadására. Mivel kérdés nem
merült fel az elszámolások helyességének, megalapozottságának tárgyában, ezért egyesével teszem fel
szavazásra a hivatali előterjesztésben feltüntetett sorrendben az elszámolások elfogadását.
A Péteri Nyugdíjas Klub beszámolójáról és támogatás felhasználásáról szavazunk elsőként. Aki a
beszámolót elfogadja, kérem, kézfenntartással jelezze. Köszönöm szépen. A döntés egyhangú.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodó és ellenszavazat nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
62/2011. (IV.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: Péteri Nyugdíjas Klub beszámolójának elfogadása
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Péteri Nyugdíjas Klub beszámolóját a
2010. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Dr. Molnár Zsolt polgármester: Az írásos előterjesztés szerint a Hagyományőrző Kör Egyesület
beszámolójáról szavazunk. Aki a beszámolót elfogadja, kérem, kézfenntartással jelezze. Köszönöm
szépen. A döntés egyhangú.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodó és ellenszavazat nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:

63/2011. (IV.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Péteri Hagyományőrző Kör-Egyesület
beszámolóját a 2010. évi önkormányzati támogatások felhasználásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Dr. Molnár Zsolt polgármester: A Péteri Gyermekekért Alapítvány beszámolójáról döntünk. Aki a
beszámolót elfogadja, kérem, kézfenntartással jelezze. Köszönöm szépen. A döntés egyhangú.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodó és ellenszavazat nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:

64/2011. (IV.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Péteri Gyermekekért Alapítvány
beszámolóját a 2010. évi önkormányzati támogatások felhasználásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Dr. Molnár Zsolt polgármester: Aki a Péteri Faluszépítő Egyesület beszámolóját elfogadja, kérem,
kézfenntartással jelezze. Köszönöm. A döntés egyhangú.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodó és ellenszavazat nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:

65/2011. (IV.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Péteri Faluszépítő Egyesület beszámolóját a
2010. évi önkormányzati támogatások felhasználásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Dr. Molnár Zsolt polgármester: Aki a Péteri Evangélikus Egyházközség beszámolóját elfogadja, kérem,
kézfenntartással jelezze. Köszönöm. A döntés egyhangú.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodó és ellenszavazat nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:

66/2011. (IV.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Péteri Evangélikus Egyházközség
beszámolóját a 2010. évi önkormányzati támogatások felhasználásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Dr. Molnár Zsolt polgármester: Aki a Péteri Polgárőr Egyesület beszámolóját elfogadja, kérem,
kézfenntartással jelezze. Köszönöm. A döntés egyhangú.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodó és ellenszavazat nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:

67/2011. (IV.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Péteri Polgárőr Egyesület beszámolóját a
2010. évi önkormányzati támogatások felhasználásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Dr. Molnár Zsolt polgármester: Aki a Péteri Borbarát Kör-Egyesület beszámolóját elfogadja, kérem,
kézfenntartással jelezze. Köszönöm. A döntés egyhangú.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodó és ellenszavazat nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:

68/2011. (IV.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Péteri Borbarát Kör-Egyesület beszámolóját
a 2010. évi önkormányzati támogatások felhasználásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Dr. Molnár Zsolt polgármester: Aki a „Nyelvében él a Nemzet” Alapítvány beszámolóját elfogadja,
kérem, kézfenntartással jelezze. Köszönöm. A döntés egyhangú.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodó és ellenszavazat nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:

69/2011. (IV.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a „Nyelvében él a Nemzet” Alapítvány
beszámolóját a 2010. évi önkormányzati támogatások felhasználásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Dr. Molnár Zsolt polgármester: Megállapítom, hogy a Testület minden egyes civil egyesület pályázati
beszámolóját elfogadta. Megnyílt az út arra, hogy a 2011. évi támogatásokról a Testület döntést hozzon.

5) A helyi civil szervezetek által 2011. évi önkormányzati támogatás igénylésére benyújtott
pályázatok elbírálása
Dr. Molnár Zsolt
polgármester
Előterjesztő:
Dr. Molnár Zsolt polgármester: A Bizottság az előterjesztést véleményezte és érdemi javaslattal élt a
Testület felé a támogatási összegek, jogcímek tekintetében. A Bizottság javaslata a Hivatal által
előkészített határozati javaslatoknak az 1.)-es pontjai, amelyek az összegszerűségről tesznek javaslatot.
Az írásban kiküldött határozati javaslat további pontjai elszámolási időt tartalmaznak és a folyósítás
ütemezésére tesznek javaslatot. Mindegyik határozat hasonló logikával épül fel. Egyesével javaslom,
hogy a Testület a javaslatokon végigmenjen.
Tisztelt Képviselő-testület! Első javaslatként a Péteri Nyugdíjas Klub pályázati támogatásáról javaslom a
döntés meghozatalát. A Pénzügyi Bizottság javaslata az, hogy a Nyugdíjas Klub számára a pályázatban
megjelölt eszközbeszerzésre 10.000 forintot, a Szlovák Falunap megrendezésére 180.000 forintot,
csoportos kirándulásra 30.000 forintot állapítson meg a Testület, összesen 220.000 forint támogatásba
részesítse az Egyesületet. A támogatás felhasználása 2011. december 31.-ig esedékes. Elszámolás
határideje 2012. március 15. A folyósításra az előterjesztés negyedéves bontásban, a negyedév utolsó
hónapjának 20. napjáig tesz javaslatot. Kérdés, észrevétel van-e a javaslathoz? Petőné Vizi Valéria.
Petőné Vizi Valéria alpolgármester: Azt gondolom, hogy a negyedéves folyósítás nem feltétlenül
illeszkedik a programokhoz. Amennyiben december 20-ig folyósítja az Önkormányzat az utolsó részletet,
akkor azt meg kell hiteleznie a szervezetnek.
Dr. Molnár Zsolt polgármester: A szervezet programjai augusztussal véget érnek, augusztus 26-án
lenne az utolsó tervezett rendezvény. A falunap is július 16-án kerülnek megszervezésre, így a
negyedéves folyósítás ebben a formában valóban lehet problémás a finanszírozási helyzet
megteremtésekor. Keresztény Anikóé a szó.
Keresztény Anikó igazgatási ügyintéző: Lenne egy javaslatom. Legyen két részletben a folyósítás. Az
egyik április 20., a másik június 20.

Dr. Molnár Zsolt polgármester: A módosított javaslat szerint 110.000 forint április 20-ig, és 110.000
forint június 20-ig kerül kifizetésre. Az írásban kiküldött határozati javaslat további pontjai változatlan
tartalommal kerülnek javaslataként feltételre. Aki a 2.)-es pontban elhangzott módosítással javasolja a
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pályázatai támogatás elfogadását, kérem, ezt kézfenntartással jelezze. Köszönöm szépen. A Testület
elfogadta a javaslatot.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodó és ellenszavazat nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:

70/2011. (IV.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: Péteri Nyugdíjas Klub 2011. évi önkormányzati pályázati támogatása
1) Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Péteri Nyugdíjas Klub (2209 Péteri,
Földváry-Bóér Park 1., képviselője: Samu Gyula) részére 2011. évi önkormányzati
pályázati támogatásként a pályázatban megjelölt eszközbeszerzésre 10.000,- Ft-ot, a
Szlovák Falunapra 180.000,- Ft-ot és kirándulásra 30.000,- Ft-ot, összesen 220.000 forintot
állapít meg. A Nyugdíjas Klub a megállapított támogatást 2011. december 31-ig
használhatja fel.
2) A Képviselő-testület vállalja, hogy a támogatásként biztosított összeget 2011. április 20. és
2011. június 20. napjáig bezárólag folyósítja a jogosult számára, az általa megadott
bankszámlaszámra.
3) A jogosult képviselője köteles az önkormányzati támogatás összegének felhasználásáról a
tárgy évet követő év március 15-ig elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolást
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi szervezetek támogatásáról
szóló 5/2010.(V.06.) rendelet 11.§-ban meghatározottak szerint kell benyújtani.
4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Péteri Nyugdíja Klub
képviselőjével a határozat 1) pontjában szereplő pénzügyi támogatásról szóló támogatási
szerződést aláírja.
Határidő: 2011. április 20.
Felelős: polgármester

Dr. Molnár Zsolt polgármester: A következő pályázó a Péteri Kultúráért Alapítvány. A Péteri
Kultúráért Alapítvány részére az Önkormányzat a javaslat szerint a táncházak szervezésére 25.000
forintot, a Liszt Emlékhangversenyre 25.000 forintot, összesen 50.000 forintot állapít meg pályázati
támogatásképpen. Negyedéves bontásban javasolja a Hivatal a támogatás kiutalását. A javaslatot
módosítani szeretném. A 2.)-es pontja az előterjesztésnek akképpen módosul, hogy a Testület a
támogatásként biztosított összeget egy összegben 2011. április 20-ig folyósítja. Ahhoz, hogy a folyósítás
megtörténjen, aláírt támogatási szerződésre van szükség. Jegyző asszony arról tájékoztatott, hogy a
támogatási szerződések elő vannak készítve, aláírásra tudnak kerülni. Ha valamelyik Egyesület nem írja
alá a megállapodást, akkor én azt úgy értelmezem, hogy a pályázati összegről az Egyesület lemondott.
Addig nem történik kifizetés, amíg a megállapodás nincsen az Egyesület részéről aláírva. Az elszámolás
itt is 2012. március 15. A felhasználás 2011. december 31. Aki a 2.)-es pontban tett módosítással együtt
az írásban kiküldött javaslattal egyetért, kérem, kézfenntartással jelezze. Köszönöm. A döntés egyhangú.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodó és ellenszavazat nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
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71/2011. (IV.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: Péteri Kultúráért Alapítvány 2011. évi önkormányzati pályázati támogatása
1) Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Péteri Kultúráért Alapítvány (2209
Péteri, Bohus Dániel tér 1., képviselője: Ördög Endre) részére 2011. évi önkormányzati
pályázati támogatásként táncházak szervezésére 25.000,- Ft-ot, és a kulturális örökségi
napok keretében megrendezendő Liszt Emlékhangversenyre 25.000.- Ft-ot, összesen
50.000 forintot állapít meg. Az Alapítvány a megállapított támogatást 2011. december 31ig használhatja fel.
2) A Képviselő-testület vállalja, hogy a támogatásként biztosított összeget 2011. április 20.
napjáig bezárólag folyósítja a jogosult számára, az általa megadott bankszámlaszámra.
3) A jogosult képviselője köteles az önkormányzati támogatás összegének felhasználásáról a
tárgy évet követő év március 15-ig elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolást
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi szervezetek támogatásáról
szóló 5/2010.(V.06.) rendelet 11.§-ban meghatározottak szerint kell benyújtani.
4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Péteri Kultúráért
Alapítvány képviselőjével a határozat 1) pontjában szereplő pénzügyi támogatásról szóló
támogatási szerződést aláírja.
Határidő: 2011. április 20.
Felelős: polgármester

Dr. Molnár Zsolt polgármester: A Bizottság javaslata az, hogy a Péteri Hagyományőrző Kör számára
220.000 forint támogatást állapítson meg a Testület. A Testület a javaslat szerint nem határozza meg,
hogy melyik rendezvényre, milyen összeget lehet fordítani. A pályázatban szereplő 9 rendezvény közül
jogosult az Egyesület a javaslat szerint a támogatást felhasználni, 2011. december 31.-ig. Az előterjesztés
itt is negyedéves bontásban javasolja a támogatásnak a kiutalását. Javaslom, hogy a Nyugdíjas Klubhoz
hasonlóan a finanszírozás április 20.-án, és június 20-án történjen. Kalina Enikőé a szó.
Kalina Enikő képviselő: A többi szervezet konkrét programokra kért konkrét összeget. Ők csak
felsorolták a rendezvényeket, nem akartuk elaprózni az összeget, ők osszák be a rendezvényekre, hogy
mire mennyit tudnak költeni.
Dr. Molnár Zsolt polgármester: Egy olyan egyesületnél, aki egy évben 9-10 programot is megszervez,
nagyon szép gesztus, hogy az Önkormányzat forintálisan nem osztogatja le a támogatást. Kérdés, javaslat,
észrevétel van-e a javaslattal kapcsolatban?
László Péter elnök: Ezzel kapcsolatban kérdezném én is, hogy ha az egyik rendezvényen nem költünk el
valamit, akkor az abszolút nem vihető át a másikra?
Dr. Molnár Zsolt polgármester: Ebben az elbírálási rendben úgy tűnik, hogy nem. Ha ilyen igény
felmerül, a Testületnek kell majd elbírálni. Visszatérünk a Hagyományőrző Kör-Egyesület pályázati
kérdésére. Aki a 2.)-es pontjában módosított javaslattal egyetért, kérem, kézfenntartással jelezze.
Köszönöm szépen. A döntés egyhangú.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodó és ellenszavazat nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
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72/2011. (IV.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: Péteri Hagyományőrző Egyesület 2011. évi önkormányzati pályázati támogatása
1) Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Péteri Hagyományőrző Kör Egyesület
(2209 Péteri, Földváry-Bóér Park 1., képviselője: Máté Béláné) részére 2011. évi
önkormányzati pályázati támogatásként a pályázatban megjelölt rendezvényekre 220.000
forintot állapít meg. Az Egyesület a megállapított támogatást 2011. december 31-ig
használhatja fel.
2) A Képviselő-testület vállalja, hogy a támogatásként biztosított összeget 2011. április 20. és
2011. június 20. napjáig bezárólag folyósítja a jogosult számára, az általa megadott
bankszámlaszámra.
3) A jogosult képviselője köteles az önkormányzati támogatás összegének felhasználásáról a
tárgy évet követő év március 15-ig elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolást
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi szervezetek támogatásáról
szóló 5/2010.(V.06.) rendelet 11.§-ban meghatározottak szerint kell benyújtani.
4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Péteri Hagyományőrző
Egyesület képviselőjével a határozat 1) pontjában szereplő pénzügyi támogatásról szóló
támogatási szerződést aláírja.
Határidő: 2011. április 20.
Felelős: polgármester
Dr. Molnár Zsolt polgármester: A Péteri Gyermekekért Alapítvány támogatási kérelméről kell, hogy
döntsünk. A Bizottság az Alapítvány számára általános működési költségekre 80.000 forint támogatást
állapít meg. Erre a rendelet lehetőséget biztosít. Az előterjesztés negyedéves kifizetést javasol,
amennyiben a Testület ezt támogatja, én egyszeri kifizetést javaslok. Aki az április 20-ig történő, egyszeri
kifizetéssel, az Alapítvány általános működési költségeire vonatkozó javaslatot elfogadja, az írásban
előterjesztett javaslattal – ezzel a módosítással - egyetért kérem, kézfenntartással jelezze. Köszönöm. A
döntés egyhangú.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodó és ellenszavazat nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
73/2011. (IV.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: Péteri Gyermekekért Közalapítvány 2011. évi önkormányzati pályázati támogatása
1) Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Péteri Gyermekekért Közalapítvány
(2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2., képviselője: Ducsainé Lukács Judit) részére 2011.
évi önkormányzati pályázati támogatásként a pályázatban megjelölt pályázatban
meghatározott általános működési költségekre 80.000 forintot állapít meg. Az Alapítvány a
megállapított támogatást 2011. december 31-ig használhatja fel.
2) A Képviselő-testület vállalja, hogy a támogatásként biztosított összeget 2011. április 20.
napjáig bezárólag folyósítja a jogosult számára, az általa megadott bankszámlaszámra.
3) A jogosult képviselője köteles az önkormányzati támogatás összegének felhasználásáról a
tárgy évet követő év március 15-ig elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolást
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi szervezetek támogatásáról
szóló 5/2010.(V.06.) rendelet 11.§-ban meghatározottak szerint kell benyújtani.
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4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Péteri Gyermekekért
Alapítvány képviselőjével a határozat 1) pontjában szereplő pénzügyi támogatásról szóló
támogatási szerződést aláírja.
Határidő: 2011. április 20.
Felelős: polgármester
Dr. Molnár Zsolt polgármester: A Péteri Gyermekek Ifjúsági Klubja bejegyzés alatt álló egyesület. A
Bizottság a pályázati támogatási igény elutasítását javasolja, mivel az Egyesület Bírósági bejegyzése ez
idáig sajnos nem történt meg. A rendeletünk szerint bejegyzett, nyilvántartásba vett jogi személyek
részére lehet támogatást nyújtani. A Testület erről döntést nem tud most hozni, a Bizottság javaslatával
egyezően a pályázati igényt elutasítja. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e ezzel kapcsolatban?
Amennyiben nincs az írásos javaslatot teszem fel szavazásra. Aki a javaslattal egyetért, kérem,
kézfenntartással jelezze. Köszönöm szépen. A döntés egyhangú.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodó és ellenszavazat nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:

74/2011. (IV.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: Péteri Gyermekek Ifjúsági Klubja Egyesület 2011. évi önkormányzati pályázati támogatása
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Péteri Gyermekek Ifjúsági Klubja Egyesület (2209
Péteri, Árpád utca 9., képviselője: Lovász Gábor) részére 2011. évi önkormányzati pályázati támogatási
igényét elutasítja, mivel az Egyesület bírósági bejegyzése még nem történt meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Dr. Molnár Zsolt polgármester: Péteri Faluszépítő Egyesület pályázati támogatásáról javaslok döntést
hozni. A Bizottság a pályázat szerinti utcabútorok, táblák és kapuk festésére 30.000 forintot, a „Mi
kertünk” rajzpályázatra 30.000 forintot, a „Szebb, virágosabb Péteriért” környezetszépítő verseny
megrendezésére 40.000 forintos támogatást javasol az Egyesület számára megállapítani, ez összességében
100.000 forintos támogatást jelent. Az előterjesztés szintén negyedéves kifizetésekről beszél. A 2.)-es
pontot javaslom ebben a helyzetben is módosítani, két részletben javaslom a kifizetést, április 20-án és
június 20-án. Aki ezzel a módosítással, és az írásban előterjesztett javaslattal egyetért, kérem,
kézfenntartással jelezze. Köszönöm. A döntés egyhangú.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodó és ellenszavazat nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
75/2011. (IV.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: Péteri Faluszépítő Egyesület 2011. évi önkormányzati pályázati támogatása
1) Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Péteri Faluszépítő Egyesület (2209
Péteri, Földváry-Bóér Park 1., képviselője: Kirrné Feicht Ágnes) részére 2011. évi
önkormányzati pályázati támogatásként a pályázat szerinti utcabútorok, táblák és kapuk
festésére 30.000,- Ft-ot, a „Mi kertünk” rajzpályázatra 30.000,- Ft-ot és a „Szebb,
Virágosabb Péteriért” környezetszépítő verseny megrendezésére pedig 40.000,- Ft-ot,
összesen 100.000 forintot állapít meg. Az Egyesület a megállapított támogatást 2011.
december 31-ig használhatja fel.
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2) A Képviselő-testület vállalja, hogy a támogatásként biztosított összeget 2011. április 20. és
2011. június 20. napjáig bezárólag folyósítja a jogosult számára, az általa megadott
bankszámlaszámra.
3) A jogosult képviselője köteles az önkormányzati támogatás összegének felhasználásáról a
tárgy évet követő év március 15-ig elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolást
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi szervezetek támogatásáról
szóló 5/2010.(V.06.) rendelet 11.§-ban meghatározottak szerint kell benyújtani.
4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Péteri Faluszépítő
Egyesület képviselőjével a határozat 1) pontjában szereplő pénzügyi támogatásról szóló
támogatási szerződést aláírja.
Határidő: 2011. április 20.
Felelős: polgármester
Dr. Molnár Zsolt polgármester: Az Evangélikus Egyházközség mint jogalany, pályázati lehetőségét a
Testület hivatalosan ebben az évben biztosította. A Bizottság javaslata az, hogy az Egyházközséget, a
2011. október 22-én tartandó Mozart hangverseny megrendezésére 50.000 forintos támogatásban
részesítse az Önkormányzat. A javaslat szerint az összeget szeptember 30.-ig folyósítja az Önkormányzat
a jogosult számára. A hangverseny költségvetése 265.000 forint lenne, ebből a támogatási igény 200.000
forint volt az Önkormányzat felé. A Testülettől azt kérem, hogy az írásban előterjesztett javaslatot
változatlan tartalommal fogadja el. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfenntartással jelezze. Köszönöm. A
döntés egyhangú.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodó és ellenszavazat nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
76/2011. (IV.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Tárgy: Péteri Evangélikus Egyházközség 2011. évi önkormányzati pályázati támogatása
1) Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Péteri Evangélikus Egyházközség
(2209 Péteri, Bohus Dániel tér 1., képviselője: Ördög Endre) részére 2011. évi
önkormányzati pályázati támogatásként a 2011. október 22-én tartandó Mozart
hangverseny megrendezésére 50.000 forintot állapít meg. Az Egyházközség a megállapított
támogatást 2011. december 31-ig használhatja fel.
2) A Képviselő-testület vállalja, hogy a támogatásként biztosított összeget 2011. szeptember
30. napjáig bezárólag folyósítja a jogosult számára, az általa megadott bankszámlaszámra.
3) A jogosult képviselője köteles az önkormányzati támogatás összegének felhasználásáról a
tárgy évet követő év március 15-ig elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolást
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi szervezetek támogatásáról
szóló 5/2010.(V.06.) rendelet 11.§-ban meghatározottak szerint kell benyújtani.
4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Péteri Evangélikus
Egyházközség képviselőjével a határozat 1) pontjában szereplő pénzügyi támogatásról
szóló támogatási szerződést aláírja.
Határidő: 2011. április 20.
Felelős: polgármester
Dr. Molnár Zsolt polgármester: A Péteri Polgárőr Egyesület pályázati kérelme. A Bizottság javaslata a
szolgálati gépjármű fenntartására 450.000 forint. A támogatás felhasználásának határideje 2011.
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december 31., a javaslat szerint negyedéves kifizetéssel. Két részletben javaslom a támogatás
megállapítását. Az első részletet – 225.000 forint - április 20.-i, a második részletet – 225.000 forint szeptember 20.-i kifizetéssel. Kérdés észrevétel, módosító javaslat van-e az elhangzottakhoz?
Amennyiben nincs, akkor szavazunk. Aki az elhangzott módosítással, az írásban előterjesztett javaslatot
elfogadja, kérem, kézfenntartással jelezze. Köszönöm. A döntés egyhangú.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodó és ellenszavazat nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
77/2011. (IV.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: Péteri Polgárőr Egyesület 2011. évi önkormányzati pályázati támogatása
1) Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Péteri Polgárőr Egyesület (2209
Péteri, Kossuth Lajos utca 2., képviselője: Varga Zsolt) részére 2011. évi önkormányzati
pályázati támogatásként a szolgálati gépjármű fenntartására 450.000 forintot állapít meg.
Az Egyesület a megállapított támogatást 2011. december 31-ig használhatja fel.
2) A Képviselő-testület vállalja, hogy a támogatásként biztosított összeget 2011. április 20. és
2011. szeptember 20. napjáig bezárólag folyósítja a jogosult számára, az általa megadott
bankszámlaszámra.
5) A jogosult képviselője köteles az önkormányzati támogatás összegének felhasználásáról a
tárgy évet követő év március 15-ig elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolást
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi szervezetek támogatásáról
szóló 5/2010.(V.06.) rendelet 11.§-ban meghatározottak szerint kell benyújtani.
6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Péteri Polgárőr Egyesület
képviselőjével a határozat 1) pontjában szereplő pénzügyi támogatásról szóló támogatási
szerződést aláírja.
Határidő: 2011. április 20.
Felelős: polgármester
Dr. Molnár Zsolt polgármester: Péteri Borbarát Kör-Egyesület támogatási kérelme. A Bizottság
javaslata az, hogy a Testület a IV. Óhegyi Bornap és Főzőfesztivál megrendezésére 400.000 forintot, a
Szüreti Fesztivál és Családi Nap megrendezésére 20.000 forintot, a Szüreti és Borász Bál megrendezésére
30.000 forintot, összesen 450.000 forintos támogatást állapítson meg. A felhasználás határideje 2011.
december 31. A folyósítási javaslat itt is negyedéves volt. Mivel az Egyesület döntő részben a június 11-i
programhoz kapja a támogatást, a javaslatom az, hogy a 450.000 forintos támogatást április 20-ig egy
összegbe kapja meg az Egyesület. Aki a Péteri Borbarát Kör-Egyesület támogatását az előterjesztés
szerinti jogcímeken és összegszerűségben, az általam tett módosító javaslattal, támogatásra javasolja,
kérem, kézfenntartással ezt jelezze. Köszönöm. A döntés egyhangú.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodó és ellenszavazat nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
78/2011. (IV.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: Péteri Borbarát Kör Egyesület 2011. évi önkormányzati pályázati támogatása
1) Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Péteri Borbarát Kör Egyesület (2209
Péteri, Petőfi S. utca 27., képviselője: László Péter) részére 2011. évi önkormányzati
pályázati támogatásként a IV. Óhegyi Bornap és Főzőfesztivál megrendezésére 400.000,Ft-ot, a Szüreti Fesztivál és Családi Nap megrendezésére 20.000,- Ft-ot, valamint a Szüreti
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és Borász Bál megrendezésére 30.000,- Ft-ot, összesen 450.000 forintot állapít meg. Az
Egyesület a megállapított támogatást 2011. december 31-ig használhatja fel.
2) A Képviselő-testület vállalja, hogy a támogatásként biztosított összeget 2011. április 20.
napjáig bezárólag folyósítja a jogosult számára, az általa megadott bankszámlaszámra.
3) A jogosult képviselője köteles az önkormányzati támogatás összegének felhasználásáról a
tárgy évet követő év március 15-ig elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolást
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi szervezetek támogatásáról
szóló 5/2010.(V.06.) rendelet 11.§-ban meghatározottak szerint kell benyújtani.
4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Péteri Borbarát Kör
Egyesület képviselőjével a határozat 1) pontjában szereplő pénzügyi támogatásról szóló
támogatási szerződést aláírja.
Határidő: 2011. április 20.
Felelős: polgármester
László Péter elnök: Köszönöm szépen. A Bornap időpontja tévesen szerepel a honlapon a Péteri
programok közt, június 11. helyett június 12. van feltüntetve.
Dr. Molnár Zsolt polgármester: „Nyelvében él a Nemzet” Alapítvány részére, szavalóverseny
megrendezésére 2011. december 31.-i felhasználással, egy összegű kifizetéssel, 50.000 forint támogatást
javasol az előterjesztés. A pályázati kiírás emlékeim szerint nem tartalmazza azt, hogy csak kizárólag
2011-es számlákat fogad el elszámolásként a Testület. A szavalóverseny időpontja február vége március
eleje szokott lenni. Jövő januárban még nem tudja a Testület támogatni az Alapítványt, mert a
rendeletünk szerint a költségvetés elfogadása után van mód kiírni a pályázatot, ami nyilvánvalóan
egybeesik az Alapítvány pénzfelhasználási időszakával. A 2011. december 31-i felhasználást javaslom
2012. március 12.-ére módosítani, az egyösszegű kifizetés időpontját 2011. december 20.-ára javaslom
módosítani. Aki az elhangzott két módosítással, az írásban előterjesztett javaslatot elfogadja, kérem,
kézfenntartással jelezze. Köszönöm. A döntés egyhangú.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodó és ellenszavazat nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
79/2011. (IV.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: „Nyelvében él a Nemzet” Alapítvány 2011. évi önkormányzati pályázati támogatása
5) Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Nyelvében él a Nemzet” (2209 Péteri,
Kossuth Lajos utca 2., képviselője: Karcsai Éva) részére 2011. évi önkormányzati
pályázati támogatásként szavalóverseny megrendezésére 50.000 forintot állapít meg. Az
Egyesület a megállapított támogatást 2012. március 12-ig használhatja fel.
6) A Képviselő-testület vállalja, hogy a támogatásként biztosított összeget 2011. szeptember
30. napjáig bezárólag folyósítja a jogosult számára, az általa megadott bankszámlaszámra.
7) A jogosult képviselője köteles az önkormányzati támogatás összegének felhasználásáról a
tárgy évet követő év március 15-ig elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolást
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi szervezetek támogatásáról
szóló 5/2010.(V.06.) rendelet 11.§-ban meghatározottak szerint kell benyújtani.
8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a „Nyelvében él a Nemzet”
Alapítvány képviselőjével a határozat 1) pontjában szereplő pénzügyi támogatásról szóló
támogatási szerződést aláírja.
Határidő: 2011. április 20.
Felelős: polgármester

16

Dr. Molnár Zsolt polgármester: A Péteri Községi Sportkör támogatási igényével kapcsolatban, ami
közel 3 millió forintos volt erre az évre, a Pénzügyi Bizottság azzal a javaslattal élt a Testület felé, hogy
általános működési költségekre 1,1 millió forintot, a Sportpálya működtetésével kapcsolatosan felmerülő
közműdíjak kifizetésére 300.000 forintot, összesen 1,4 millió forintot állapítson meg a Testület. A
támogatást 2011. december 31-ig használhatja fel az Egyesület. Az előterjesztés szerint a támogatást
negyedéves bontásban, a negyedév utolsó hónapjának 20. napjáig folyósítja az Önkormányzat. Az első
negyedév kifizetése április 20.-án, azt követően július 20.-án, október 20.-án, december 20.-án kerülne az
Egyesület számára kifizetés. Kérdés, javaslat, módosító indítvány van-e az előterjesztéshez?
Amennyiben nincs, akkor szavazunk. Aki az írásos előterjesztés szerint a Péteri Községi Sportkör
támogatásával egyetért, és az Egyesületet az előterjesztés szerint pályázati támogatásban részesíti, kérem,
kézfenntartással jelezze. Köszönöm szépen. A döntés egyhangú.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodó és ellenszavazat nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
80/2011. (IV.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: Péteri Községi Sportkör 2011. évi önkormányzati pályázati támogatása
1) Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Péteri Községi Sportkör (2209 Péteri,
Petőfi Sándor utca 18., képviselője: Kalina László) részére 2011. évi önkormányzati
pályázati támogatásként a pályázatban megjelölt általános működési költségre 1.100.000,Ft-ot és a Sportpálya működtetésével kapcsolatosan felmerülő közmű díjak kifizetésére
300.000,- Ft-ot, összesen 1.400.000 forintot állapít meg. Az Egyesület a megállapított
támogatást 2011. december 31-ig használhatja fel.
2) A Képviselő-testület vállalja, hogy a támogatásként biztosított összeget negyedéves
bontásban, a negyedév utolsó hónapjának 20. napjáig bezárólag folyósítja a jogosult
számára, az általa megadott bankszámlaszámra.
3) A jogosult képviselője köteles az önkormányzati támogatás összegének felhasználásáról a
tárgy évet követő év március 15-ig elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolást
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi szervezetek támogatásáról
szóló 5/2010.(V.06.) rendelet 11.§-ban meghatározottak szerint kell benyújtani.
4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Péteri Községi Sportkör
képviselőjével a határozat 1) pontjában szereplő pénzügyi támogatásról szóló támogatási
szerződést aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Dr. Molnár Zsolt polgármester: Kérdezem a Testülettől, hogy kíván-e arról döntést hozni, hogy a
pályázat során rendezvényekre adott támogatási összegek segítségével megvalósult rendezvények
esetében, kerüljön bele a szerződésbe az, hogy a rendezvény az Önkormányzat támogatásával jött létre, és
ez a rendezvény plakátjain, szórólapjain, média megjelenésében és minden olyan helyen ahol a
rendezvény a közvélemény előtt bármilyen módon megjelenik, publikálódjék?
Több képviselő is jelezte, hogy javasolja a döntés meghozatalát.
Dr. Molnár Zsolt polgármester: Köszönöm szépen. Akkor erről döntést javaslok hozni. A javaslat úgy
szól, hogy felkéri a Képviselő-testület a polgármestert arra, hogy a 2011. évi pályázati támogatások
vonatkozásában megkötendő támogatási szerződésekbe kerüljön bele az, hogy az Önkormányzat által
támogatott rendezvények helyszínén, és a rendezvénnyel kapcsolatos minden olyan megnyilvánulásban,
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ami a közvélemény számára nyilvános, a szervezők által kerüljön feltüntetésre az, hogy a rendezvény
Péteri Község Önkormányzatának Támogatásával jött létre. Ez a határozat. Amennyiben ez belekerül a
szerződésbe és valamelyik Egyesület nem kíván a lehetőséggel élni, tehát ha az együttműködés ebben a
formában nem tud működni, akkor a támogatási igényről való lemondást kell, hogy vélelmezzem.
Aki a szóban elhangzott javaslattal egyetért, kérem, kézfenntartással jelezze. Köszönöm szépen. A döntés
egyhangú.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodó és ellenszavazat nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
81/2011. (IV.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi civil szervezetek 2011. évi
önkormányzati támogatására vonatkozó támogatási szerződése kötelező pontjaként – az a helyi
szervezetek támogatásáról szóló 5/2010.(V.07.) számú rendeletben előírtakon túl – kerüljön kifejezetten
rögzítésre az, hogy támogatott szervezet által megrendezett rendezvény Péteri Község Önkormányzatának
Támogatásával jött létre.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Dr. Molnár Zsolt polgármester: Kérem jegyző asszonyt, hogy a szerződésbe ez a pont kerüljön bele. A
napirendi pontot lezárom.
6) A KMOP-4.5.3.10 kódszámú, egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz
(akadálymentesítés) című pályázaton való induláshoz szükséges döntések meghozatala
Dr. Molnár Zsolt
polgármester
Előterjesztő:
Dr. Molnár Zsolt polgármester: A Képviselő-testület számára írásban kiküldött testületi anyag
tartalmaz egy pályázati költségvetést, és egy 2 pontból álló határozati javaslatot, amely arról szól, hogy a
„Péteri Község Polgármesteri Hivatal épületének komplex akadálymentesítése és átalakítása”
projektcímmel az Önkormányzat pályázatot nyújt be a KMOP-4.5.3.10 kódszámú pályázatra a
Polgármesteri Hivatal elhelyezésére szolgáló középület vonatkozásában. A Testület a beruházás
megvalósításához 10%-os, azaz 1.915.586 forintos összegű önerőt biztosít az Önkormányzat 2011. évi
költségvetésében, amely a „pályázatai önrész” céltartaléki előirányzatán kerül meghatározásra. Az önrész
kiszámításának a metodikáját az előterjesztés írásos anyagában követhetik. Kérdés, észrevétel, javaslat
van-e az előterjesztéshez?
Vélemény, hozzászólás nem hangzott el.
Dr. Molnár Zsolt polgármester: A pályázathoz szükséges önrész biztosítása azt jelenti, hogy a
pályázaton a minimális beruházást meg lehet valósítani. Nyilván minden felújításhoz kapcsolódik olyan
fajta építészeti, kialakítási követelmény, amelyet nem tudunk a pályázati támogatásból érvényesíteni. Ez a
projekt az én véleményem szerint akkor tud megvalósulni, hogyha a pályázati támogatást szinte teljes
összegében megkapjuk olyan arányban, mint ahogyan kérjük. Amennyiben csökkentett összegű
tartalommal kerül a pályázat elfogadásra, akkor vélhetőleg ez a beruházás nem tud megvalósulni. Az
előterjesztés úgy számol, hogy az önrészen túl 6 millió forintos olyan kiadási tétel fog megjelenni a
beruházásban, amely pályázati támogatásból nem tud megvalósulni. Amennyiben ez az összeg emelkedik
valamilyen műszaki probléma miatt, vagy a pályázati intenzitás csökken, akkor ez a költségvetés ebben a
formában nem lesz tartható. Vélhetőleg más utat kell keresni a Hivatal komplex akadálymentes
kialakítására. Kérdés, észrevétel, javaslat van-e?
Amennyiben nincs, az írásban előterjesztett javaslati pontokat teszem fel szavazásra. Aki az írásban
előterjesztett, két pontból álló javaslattal egyetért, kérem, kézfenntartással jelezze. Köszönöm szépen. A
döntés egyhangú.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodó és ellenszavazat nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
82/2011. (IV.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: pályázat benyújtása
1) Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Péteri Község Polgármesteri
Hivatal épületének komplex akadálymentesítése és átalakítása” projektcímmel pályázatot
nyújt be a KMOP-4.5.3-10-11. kódszámú, egyenlő esélyű hozzáférés a
közszolgáltatásokhoz (akadálymentesítés) címen kiírt pályázatra, a Péteri Községi
Polgármesteri Hivatal elhelyezésére szolgáló középület (Péteri, Kossuth L. u. 2.) komplex
akadálymentesítésére.
2) Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a beruházás megvalósításához 10
százalékos, azaz 1.915.586 forint összegű önerőt biztosít az Önkormányzat 2011. évi
költségvetésében, mely önerő a költségvetés „pályázati önrész” céltartaléki előirányzatán
került meghatározásra.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Dr. Molnár Zsolt polgármester: Ezzel a Testület kimondta, hogy a pályázatot a Hivatal komplex
akadálymentesítésére benyújtja. A pályázat beadása erre a döntésre várt. A napirendi pontot lezárom.
7) A 7/2011. (III.09.) BM rendelet szerint benyújtott sportpályázat elbírálásához szükséges
határozatok meghozatala (hiánypótlás teljesítése)
Dr. Molnár Zsolt
polgármester
Előterjesztő:
Dr. Molnár Zsolt polgármester: A sportpályázat kapcsán, hiánypótlási felszólítást kapott az
Önkormányzat. A sportkoncepciót, amit a Testület elfogadott, mellékeltük, de a pályázati kiíró
határozatilag kéri megfogalmazni azt, hogy az Önkormányzat sporttal kapcsolatos milyen feladatokat
kíván ellátni, és összegszerűen kéri a sportra fordított támogatások összegének a meghatározását. Mivel
helyben került kiosztásra az anyag, javaslom képviselő társaimnak, hogy olvassák végig mielőtt döntünk
róla. Újdonságot az elfogadott sportfejlesztési koncepcióhoz képest nem tartalmaz az anyag. Javaslat,
észrevétel, kérdés, vélemény van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?
Amennyiben nincs ilyen, akkor először az írásos előterjesztés szerint elsőként sorolt javaslatról kérném a
Testület állásfoglalását. Aki az írásos előterjesztés szerinti határozati javaslattal, és az önkormányzat
sporttal kapcsolatos feladatainak meghatározásával egyetért, kérem, kézfenntartással jelezze. Köszönöm
szépen. A döntés egyhangú.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodó és ellenszavazat nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
83/2011. (IV.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak meghatározása
1) Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete feladatának tekinti a sport szeretetének
átadását a lakosság számára és az egészséges életmódra nevelés megismertetését.
2) A Képviselő-testület az önkormányzat jövőbeni feladataként, kötelezettségeként határozza
meg:
a) az ifjúsági és felnőtt labdarúgócsoport működésének támogatását;
b) a sportpálya jelenlegi állapotának megőrzését, megtartását;
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c) az óvodás és iskolás gyermekek mozgásműveltségének és cselekvésbiztonságának
fejlesztésére irányuló sportprogramok szervezését az Általános Művelődési
Központtal és a Péteri Községi Sportkörrel együttműködve;
d) a szórakozás és szórakoztatás biztosítását a lakosság és a Péteribe látogatók
számára a teniszpálya és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségek felújításával
e) a tanulóifjúság számára új sportágak bevezetésének támogatását;
f) a gyógytestnevelési rendszer fenntartását;
g) az esélyegyenlőség biztosítását;
h) az egészségmegőrzésre, betegség-megelőzésre vonatkozó programok, előadások
szervezését a lakosság számára;
i) a községi sportkör és az iskola diáksportkör együttműködésének támogatását;
j) a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékosok sportjának, illetve a
tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának segítését,
támogatását;
k) a meglévő sportpályán olyan lehetőségek kialakítását, amely minél több sportág
kedvelője számára lehetőséget ad sportágak kihasználására;
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Dr. Molnár Zsolt polgármester: Aki az Önkormányzat sportra fordítandó támogatásáról szóló határozati
javaslatot az előterjesztés szerinti formában elfogadja, kérem, kézfenntartással jelezze. Köszönöm szépen.
A döntés egyhangú. A napirendi pontot lezárom.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodó és ellenszavazat nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
84/2011. (IV.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: az Önkormányzat sportra fordítandó támogatása
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 7/2011. (II.9.) BM rendelet 6. § (1) bekezdésének c.)
pontja alapján nyilatkozik, hogy az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.24.) számú
rendeletének 3. számú mellékletében, a támogatási értékű kiadások között 1.400.000 forintot határozott
meg sportra fordítandó támogatási összegként.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

8) A Péteri Község Önkormányzatának tulajdonában lévő 073 hrsz.-ú erdő közös
tulajdonának megszűntetése
Előterjesztő:
Dr. Molnár Zsolt
polgármester
Dr. Molnár Zsolt polgármester: Mivel az előterjesztés helyben került kiosztásra rövid áttekintést
szeretnék adni a Testületnek, hogy miről is van szó. Van egy terület, amit Fenyvesnek szokás a
köznyelvben nevezni. Ez egy 19 hektáros terület közvetlenül az Óhegyi szőlők alatt, az úton jobbra
található. Az Önkormányzat jelenleg ezen a területen erdő tevékenységet nem folytat, bár alaphelyzetben
az erdőtörvény szerint kötelező lenne az erdőnek a művelése. A terület valamilyen oknál fogva közös
tulajdonban áll. A közös tulajdon a földhivatali nyilvántartás szerint 50% önkormányzati tulajdont és 50%
magán tulajdont jelent. A magántulajdoni arány 2 személy között oszlik meg 25-25%-ban. Az
Önkormányzat már többször tett kísérletet arra, hogy a magántulajdonosokkal tárgyalásokat
kezdeményezzen a terület megosztásával kapcsolatban. Az a véleményem, hogy az Önkormányzat
tulajdonában álló ingatlanok akkor vannak jó helyen, hogyha azok az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képezik és abban magán érdekeltség, magántulajdon nem szerepel. Mivel ez idáig nem sikerült
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megállapodni a tulajdonosokkal, még a kapcsolatfelvételre sem tudott sor kerülni, ezért javaslom a
Testületnek azt, hogy a PTK szerint erre a lehetséges úton, illetékmentesen, kezdeményezze a közös
tulajdon megosztását. Ez azt jelenti, hogy a térképvázlaton piros színnel határolt terület természetben
megosztását szeretné az Önkormányzat kezdeményezni. A természetben megosztás azt jelenti, hogy a
bíróság által kirendelt földmérő által meghatározott, a tulajdoni arányoknak megfelelően kialakított
telkek, ingatlanok kerülnek kialakításra. Az erdőterület felét az Önkormányzat fogja megkapni, a bíróság
által megállapított vázrajznak megfelelően, a területnek a másik felét megosztva a két magántulajdonos
kapja. Készült egy változási vázrajz a területről, ezt a bírósághoz javaslatként a megosztás tekintetében be
fogjuk csatolni. Az Önkormányzatnak a területtel vannak konkrét további tervei. Az alku pozíciónk
mindenképp erősebb lesz ezekben a tervekben, ha önálló tulajdonosként tudunk önálló ingatlannal
fellépni. Az ingatlan tulajdonunk 8,5 hektárnyi erdő terület lesz. Észrevétel javaslat van-e az
előterjesztéshez?
Amennyiben nincs akkor az írásban kiküldött, két pontból álló, előterjesztést teszem fel szavazásra. Aki a
javaslattal egyetért, kérem, hogy kézfenntartással jelezze. Köszönöm szépen. A döntés egyhangú.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodó és ellenszavazat nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
85/2011. (IV.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: a 073 hrsz.-ú erdő közös tulajdonának megszűntetése
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a péteri,
külterületi, 073. hrsz-ú, erdő művelési ágú, osztatlan közös tulajdonban álló ingatlan vonatkozásában a
Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 147. §-a alapján – az ingatlan
tulajdonosai ellen indított polgári perrel – a közös tulajdon megszűntetését kezdeményezze az illetékes
bíróságnál.
Határidő: 2011. április 30.
Felelős: polgármester
9) A 47/2011. (IV.01.) határozattal jóváhagyott vállalkozói szerződés módosítása, a Haleszi
kertbe vezető gyalogút kiépítésének kérdései
Dr. Molnár Zsolt
polgármester
Előterjesztő:
Dr. Molnár Zsolt polgármester: Az előterjesztésből kitűnik az, hogy az ÉP-GÉP Kft-vel kötött
szerződés szerint, a gyalogút azon része, amelyről a Testület a legutóbbi ülésén döntést hozott, elkészült.
A híd elhelyezésére is sor fog kerülni holnap. Ha az előterjesztés részeként kiosztott térképet megnézzük,
azt látjuk, hogy a 019/20 hrsz.-ú vékony csík, amely a szennyvízátemelő fölött helyezkedik el, ami
eredetileg azt a célt szolgálta volna, hogy arra menje a szennyvízátemelőhöz vezető út, önkormányzati
tulajdon, és ez alatt helyezkedik el a szennyvízátemelőhöz vezető út. Az elkészült gyalogút az átemelőnél
belekapcsolódik az aszfaltozott útba, végig lehet sétálni az átemelőhöz menő szervizútnak a
kicsatlakozásáig, ami az országos közúttal csatlakozik ki. A Testület alapvető szándéka az volt, hogy a
Haleszi kert és a település összekapcsolódását megoldja. Földmérővel sikerült kiméretni a birtokunkban
lévő területet, és az a meglepő eredmény jött ki, hogy a Haleszi kertből jövő aszfaltút folytatásában
nagyon szép területe van az Önkormányzatnak még az útból, ahol lehet folytatni ezt a gyalogösvényt.
Ennek a hossza 112 méter. A 019/9-es ingatlan teljes hosszában kerülhetne kialakításra a buszmegálló
háta mögött, az arra való rákötést az út tartalmazná. Ezzel a települési belterületi végpont folyamatos
kapcsolatba kerülhetne, az országos közút mellett a gyalogos forgalom számára, a Haleszi kerti – zártkerti
– területtel. Az előterjesztés arra vonatkozik, hogy az ÉP-GÉP Kft-vel megkötött kiviteli szerződést erre a
gyalogút kialakításra is kösse meg a Testület. Ugyanazzal a műszaki megoldással – murvás kialakítás kerülne kivitelezésre ez az út is. A mart aszfalt véleményem szerint nem illik a környezetbe, a többi
megoldás ennél lényegesen költségesebb lenne. Kérdés, javaslat, észrevétel van-e a javaslattal
kapcsolatban?
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Kalina Enikő képviselő: Voltam kint a helyszínen. Nekem nagyon tetszik a murvás megoldás, feldobja a
környezetet is, és szerintem is meg kellene valósítani ezt a gyalogos járdát, hiszen most a szántón térdig
érő növényzet miatt ki kell menni a közútra. Szerintem szánjuk rá még azt a pénzt és csináljuk meg
teljesen a település határáig.
Dr. Molnár Zsolt polgármester: Erről szól a javaslat.
Faltuszné Szabó Nikoletta képviselő: A költségére vonatkozóan, melyik összeg vonatkozik erre?
Dr. Molnár Zsolt polgármester: Az előterjesztésben szereplő árajánlat az eddig elkészült 176
folyóméterre vonatkozik. Azért került az előterjesztésbe ez az árajánlat, mert ehhez képest vállalja a
kivitelező ugyanezen műszaki tartalommal és árakkal, 112 folyóméterre vonatkozóan, a föl és
lecsatlakozásnak az összegét.
Faltuszné Szabó Nikoletta képviselő: Tehát ez összességében 280.000 forintot jelent nagyságrendileg.
Dr. Molnár Zsolt polgármester: Igen. Az önerős társulás ugyanúgy 30%-kal be fog szállni ebbe az
összegbe is, mint ahogy előtte vállalta az előző összeg 30%-át is.
Faltuszné Szabó Nikoletta képviselő: A Pénzügyi Bizottság elnökét szeretném megkérdezni, hogy mi a
véleménye ezzel a nem várt kiadással kapcsolatban?
Varga Józsefné képviselő: Ha mérlegelek, két szempontot mérlegelek. Az egyik az, hogy mi az, amit
annak idején vállaltunk mi a kampány időszaka alatt. Gyakorlatilag a Haleszi útnak a kiépítését vállaltuk,
és ha ezzel a Haleszi útnak a kiépítését teszem teljessé, akkor a döntésem ebből a megközelítésből igen.
Ha a költség faktorokat nézem, és azt tudom, hogy eredetileg egy csekélyebb költségvetésre számítottunk,
viszont megnézem, hogy mennyi az a költségnövekmény ami jelentkezhet nekünk pluszba – 280.000
forint – amely, ha senki nem fog ebbe támogatásként beszállni, akkor teljes mértékben minket terhel, én
azt gondolom, hogy még ezt is elbírja az idei költségvetésünk. Ha mind a két szempontot mérlegelem, én
azt mondom, hogy teljesen logikusnak találom ezt az előterjesztést.
Dr. Molnár Zsolt polgármester: Köszönöm szépen. A Testület programja alapvetően arra irányult, hogy
kialakítja a két településrész között a gyalogos, kerékpáros összeköttetést, ami a biztonságos közlekedést
lehetővé teszi. Én most vettem észre, hogy tulajdonképpen mi most az országos túraútvonalat tettük
járhatóvá. A költségvetésünkben bruttó 500.000 forintról rendelkeztünk, a megkötött szerződés bruttó
450.000 forintról szólt, ebből 30%-ot vállalt a Haleszi Társulás.
Faltuszné Szabó Nikoletta képviselő: Tehát összességében az Önkormányzatnak 504.000 forintba
került.
Dr. Molnár Zsolt polgármester: Igen, ennyit szántunk rá. Lehet, hogy 4000 forinttal túlléptük az
tervezett előirányzatot. A hídkérdés az más előirányzatból fog történni. Nem vagyunk ilyen szempontból
rossz helyzetben, amit a költségvetés tartalmazott, nagyjából abban a keretben mozgunk. A megvalósult
műszaki tartalomra a kivitelező 1,5 éves garanciát vállalt. A murva kopik, amortizálódik, nem tudom,
hogy ezzel a megvalósítással a gyalogút mennyire lesz tartós. A kivitelező szerint meg fogja magát
tartani, komoly földmunkával járó kivitelezés volt. Lehet, hogy időközönként erre majd murvát kell
hordatni, ezzel majd számolni kell.
Aki az előterjesztés szerinti, írásban kiküldött határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfenntartással
jelezze. Köszönöm. A döntés egyhangú. A napirendi pontot lezárom.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodó és ellenszavazat nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
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86/2011. (IV.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: az ÉP-GÉP 2002 Kft. szerződésének módosítása
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a 47/2011.
(IV.1.) számú határozattal jóváhagyott, ÉP-GÉP 2002 Kft-vel megkötött szerződést az előterjesztés
szerinti további 112 m hosszú gyalogútszakasz megépítésére vonatkozóan módosítsa, és aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Dr. Molnár Zsolt polgármester: Egyebek napirendi pontról a Testület nem döntött. A mai munkánkat
befejeztük.
Dr. Molnár Zsolt polgármester az ülést 20,00 órakor bezárta.

Péteri, 2011. április 15.

Dr. Molnár Zsolt
polgármester

Faltuszné Szabó Nikoletta
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő

Beke Andrea
megbízott jegyző

