JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. december 16-án 14,00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
231/2011.(XII.16.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: Módosított napirend elfogadása
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester javaslatára – az alábbi módosított
napirendet fogadta el:
1.) Tájékoztató a 2011. évi főépítészi feladatok ellátásáról.
2.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
3.) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011.(II.24.) rendelet módosítása
4.) Közszolgáltatói beszámoló a 2011. évi csatornaszolgáltatásról
5.) A csatornahasználati díjakról szóló 11/2002.(IX.23.) számú rendelet módosítása
6.) A közüzemi vízdíj megállapításáról szóló 19/2009.(XII.23.) rendelet módosítása
7.) Tájékoztató az Önkormányzat 2011. évi költségvetési gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről
8.) Tájékoztató a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2011. évi
működéséről
9.) A 2012. évi gyepmesteri feladatok ellátására vonatkozó szerződés jóváhagyása
10.) A köztisztviselők 2012. évi teljesítménykövetelményének alapját képező kiemelt célok
meghatározása
11.) A Képviselő-testület 2012. I. félévi munkatervének elfogadása
12.) A Péteri Hírlevél szerkesztésével és megjelenésével kapcsolatos kérdések megvitatása
13.) Egyebek
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

dr. Veres Ildikó
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. december 16-án 14,00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
232/2011. (XII.16.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: a 2010-2011. évi főépítészi tevékenységről és a térségi tervtanács munkájáról szóló
beszámoló
1) Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2010-2011. évi térségi főépítészi
tevékenységről szóló beszámolót.
2) A Képviselő-testület tudomásul veszi a Térségi Tervtanács 2007-2011. évi munkájáról szóló
tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

dr. Veres Ildikó
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. december 16-án 14,00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
233/2011. (XII.16.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: a lejárt határidejű határozatokról (2011. november 14. – 2011. november 30.) szóló
tájékoztató elfogadása
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2011. november 14. – 2011. november
30. közötti időszakban meghozott képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

dr. Veres Ildikó
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. december 16-án 14,00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
234/2011. (XII.16.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: a 2011. évi csatornaszolgáltatásról szóló beszámoló elfogadása
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Közüzemi és Vállalkozási Zrt.
2011. évi csatornaszolgáltatásról szóló beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

dr. Veres Ildikó
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. december 16-án 14,00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
235/2011. (XII.16.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: GYÁVIV Kft. fejlesztési javaslatai
1) Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyáviv Kft. által a péteri vízmű
vonatkozásában megküldött 2012. évi fejlesztési tervét nem fogadja el. Arra vonatkozóan
tételes tájékoztatást kér azok szakmai szükségességéről.
2) A Képviselő-testület tájékoztatja a szolgáltatót, hogy bérelt víziközmű vagyon karbantartási,
felújítási, javítási és működtetési költsége a szolgáltatót terhelik. Ezeket az Önkormányzat
nem kívánja ellentételezni, ezt a költséget a szolgáltatónak a szolgáltatás árába kell
belekalkulálnia.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

dr. Veres Ildikó
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. december 16-án 14,00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
236/2011. (XII.16.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: az Önkormányzat 2011. évi költségvetési gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről
szóló tájékoztató elfogadása
1. Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztató az
önkormányzat és költségvetési szerve adatait – Péteri Község Önkormányzat 4/2011.(II.24.) számú
költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza.
Az önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi költségvetési előirányzatainak háromnegyed éves alakulása
2. A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetési
előirányzatának háromnegyed éves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
Megnevezés
Bevételi előirányzat
Főösszege
Kiadási előirányzat
Főösszege

Eredeti
előirányzat
265 301 e Ft

Módosított
előirányzat
297. 936e Ft

2011. III.
névi teljesítés
231 670 e Ft

Teljesítés
alakulása %
77,76 %

265 301 e Ft

297. 936e Ft

187 881 e Ft

63,06 %

Költségvetési bevételek
3. Az önkormányzat 2011. évi háromnegyed éves teljesített, módosított továbbá eredeti előirányzat
szerinti - költségvetési bevételeinek szakfeladatonkénti részletezését a csatolt 1. számú melléklet
tartalmazza.
A költségvetési kiadások
4. Az önkormányzat 2011. évi háromnegyed éves teljesített, módosított továbbá eredeti előirányzat
szerinti - költségvetési kiadásainak szakfeladatonkénti részletezéseit a csatolt 2. számú melléklet
tartalmazza.
Költségvetési tartalék alakulása
5. Az önkormányzat képviselő-testülete a tartalék felhasználást az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Tartalék
Ebből:
- általános tartalék
- céltartalék

2.
Módosított
előirányzat
36 049 e
Ft

2011. III.
névi
teljesítés

Teljesítés
alakulása
%

32 134 e Ft

1.
Módosított
előirányzat
26 337 e Ft

22 434 e Ft
9 700 e Ft

18 553 e Ft
7 784 e Ft

28 265 e Ft
7 784 e Ft

9 712 e Ft

52,35

Mellékletek
1. számú melléklet az önkormányzat 2011. évi háromnegyed éves teljesített, módosított továbbá
eredeti előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek szakfeladatonkénti részletezése.
2. számú melléklet az önkormányzat 2011. évi háromnegyed éves teljesített, módosított továbbá
eredeti előirányzat szerinti - költségvetési kiadásainak szakfeladatonkénti részletezése.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

dr. Veres Ildikó
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. december 16-án 14,00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
237/2011.(XII.16.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás működéséről szóló
tájékoztató
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester által adott, a Monor és
Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2010-2011. évi munkájáról szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

dr. Veres Ildikó
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. december 16-án 14,00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
238/2011.(XII.16.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: gyepmesteri tevékenység ellátása
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert arra, hogy HDHerczig Kft.-vel (2230 Gyömrő, Állomás utca 72/a., képviselője: Herczig József) a 2012. évi
gyepmesteri feladatok ellátására vonatkozóan szerződést kössön.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

dr. Veres Ildikó
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. december 16-án 14,00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
239/2011.(XII.23.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: Péteri Községi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2011. évi
teljesítménykövetelményének alapját képező célok meghatározása
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény 34.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők 2012. évi teljesítménykövetelményének alapját képező célokat az alábbiakban
határozza meg:
1) A képviselő-testületi, bizottsági ülések színvonalas szakmai előkészítése, adminisztratív
feltételeinek biztosítása.
2) Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó rendelkezések maradéktalan betartása, a
számviteli törvény, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabályi rendelkezések végrehajtása.
3) A takarékos gazdálkodásra való törekvés.
4) Az önkormányzati vagyonnal való hatékony gazdálkodás, helyi adó és egyéb bevételek
beszedésére való törekvés, az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon
nyilvántartásának naprakész vezetése.
5) Az önkormányzat fizetési kötelezettségeinek – a rendelkezésre álló pénzügyi eszközök
figyelembe vételével – rendszeres, határidőben történő teljesítése, a költségvetés pénzügyi
egyensúlyának megőrzése.
6) A polgármester, illetve a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó önkormányzati, illetve
államigazgatási ügyek megfelelő szintű szakmai előkészítése, és a döntések végrehajtása.
7) Foglalkoztatottság javítása, közhasznú foglalkoztatás lehetőségeinek maximális kihasználása.
8) Pályázati lehetőségek felkutatása, EU-s pályázatok figyelemmel kísérése, azok
előkészítésében való megfelelő közreműködés, az esetleges elnyert támogatások
felhasználása, végrehajtásának megszervezése.
9) A kistérséggel való kapcsolattartás, együttműködés biztosítása, a szakmai kapcsolat ápolása.
10) Együttműködés a civil szervezetekkel.
11) Az önkormányzati intézmények szakmai munkájának segítése, színvonalának emelése, az
irányítással összefüggő feladatok ellátása.
12) A Ket. szabályainak való megfelelés az igazgatási eljárásokban.
13) Ügyfélbarát hatósági ügyintézés biztosítása a hatósági eljárásokban.
14) A szociális és gyermekvédelmi törvényből, valamint a végrehajtási rendeletekből eredő
feladatok végrehajtása, a rendelkezésre álló források hatékony és takarékos felhasználása.
15) A közoktatási és közművelődési intézmények törvényes működtetésének biztosítása.
16) A közbeszerzésről szóló törvény és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseinek érvényre
juttatása, az önkormányzat szervei és intézményei árubeszerzésének központosítása.
17) Magasabb szintű jogszabályok, és önkormányzati rendelkezések szigorú betartása és
betartatása, valamint a lakosság törvénytisztelő magatartásának elősegítése.
Jelen határozat az köztisztviselők teljesítménykövetelményének, illetve teljesítményértékelésének
alapját képezi.
Felelős: polgármester, jegyző

Határidő:
Az egyes teljesítménykövetelmények kidolgozására:
Az egyenkénti teljesítményértékelésre:

2012. március 31.
2012. december 31.

k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

dr. Veres Ildikó
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. december 16-án 14,00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
240/2011.(XII.16.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: a Képviselő-testület 2012. I. félévi munkatervének elfogadása
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2012. I. félévére szóló
munkatervét a határozat mellékletét képező formában elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

dr. Veres Ildikó
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

240/2011.(XII.16.) számú határozat melléklete
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. I. félévi munkaterve
Január 26.
1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet tárgyalása
Előterjesztő: polgármester, előkészítő: pénzügyi vezető, jegyző; véleményező: Stratégiai és
Pénzügyi Bizottság
2) A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítása (1. körös)
Előterjesztő: polgármester, előkészítő: terező, főépítész, jegyző; véleményező: Stratégiai és
Pénzügyi Bizottság
3) Az önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester, előkészítő: jegyző; véleményező: Stratégiai és Pénzügyi Bizottság
4) 2012. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: polgármester, előkészítő: jegyző; véleményező: Stratégiai és Pénzügyi Bizottság
5) Az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester, előkészítő: jegyző; véleményező: Stratégiai és Pénzügyi Bizottság
6) Péteri Községi Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítésére és felújítására
vonatkozó beruházási munkák megindításához szükséges döntések meghozatala
Előterjesztő: polgármester, előkészítő: jegyző; véleményező: Stratégiai és Pénzügyi Bizottság
7) Beszámoló a Humánpolitikai Bizottság 2011. IV. negyedéves munkájáról
Előterjesztő: HP bizottság elnöke, előkészítő: jegyző; véleményező: Humánpolitikai Bizottság
8) Péteri ÁMK Földváry-Boér Elemér Művelődési Ház és Könyvtár intézményegységének
2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
Előterjesztő: ÁMK igazgató, előkészítő: jegyző, művelődésszervező; véleményező:
Humánpolitikai Bizottság
9) Az önkormányzat 2012. évi rendezvénytervének elfogadása
Előterjesztő: polgármester, előkészítő: jegyző, művelődésszervező; véleményező:
Humánpolitikai Bizottság
10) Likvid-hitel szerződés meghosszabbítása
Előterjesztő: polgármester, előkészítő: jegyző; véleményező: Stratégiai és Pénzügyi Bizottság
11) Péteri Borbarát Kör Egyesület Borvidékhez csatolási kérelmének megvitatása
Előterjesztő: polgármester, előkészítő: jegyző; véleményező: Stratégiai és Pénzügyi Bizottság
12) Az önkormányzat helyiségei használati díjainak felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester, előkészítő: jegyző; véleményező: Stratégiai és Pénzügyi Bizottság
Február 23.
1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása (szükség esetén)
Előterjesztő: polgármester, előkészítő: pénzügyi vezető, jegyző; véleményező: Stratégiai és
Pénzügyi Bizottság
2) Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: polgármester, előkészítő: pénzügyi vezető, jegyző; véleményező: Stratégiai és
Pénzügyi Bizottság
3) Péteri Községi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyása
Előterjesztő: polgármester, előkészítő: jegyző; véleményező: Stratégiai és Pénzügyi Bizottság
4) A személyes gondoskodás keretében nyújtott ellátások, valamint a művészetoktatási
térítési díjakról szóló rendeletek módosítása
Előterjesztő: polgármester, előkészítő: jegyző; véleményező: Stratégiai és Pénzügyi Bizottság
5) Beszámoló a Monori Rendőrkapitányság Gyömrői Rendőrőrsének 2011. évi munkájáról,
a helyi közbiztonság helyzetéről
Előterjesztő: őrsparancsnok, körzeti megbízott

6) Beszámoló a Péteri Polgárőr Egyesület 2011. évi munkájáról
Előterjesztő: Péteri Polgárőr Egyesület elnöke
Március 29.
1) Az általános iskolai, óvodai beiratkozások időpontjának meghatározása
Előterjesztő: jegyző, előkészítő: ÁMK igazgató; véleményező: Humánpolitikai Bizottság
2) A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítása (2. körös)
Előterjesztő: polgármester, előkészítő: terező, főépítész, jegyző; véleményező: Stratégiai és
Pénzügyi Bizottság
3) A helyi civil szervezetek 2010. évben kapott önkormányzati támogatásáról készült
beszámolók megvitatása
Előterjesztő: polgármester, előkészítő: jegyző; véleményező: Stratégiai és Pénzügyi Bizottság
4) A személyes gondoskodással kapcsolatos alapellátások áttekintése
Előterjesztő: polgármester, előkészítő: intézményvezetők, jegyző; véleményező:
Humánpolitikai Bizottság
Április 26.
1) Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: polgármester, előkészítő: pénzügyi vezető, jegyző; véleményező: Stratégiai és
Pénzügyi Bizottság
2) A helyi civil szervezetek által 2011. évi önkormányzati támogatás igénylésére benyújtott
pályázatok elbírálása
Előterjesztő: polgármester, előkészítő: jegyző; véleményező: Stratégiai és Pénzügyi Bizottság
3) Tájékoztató az Önkormányzat 2011. évi költségvetési gazdálkodásának I. negyedévi
helyzetéről
Előterjesztő: polgármester, előkészítő: pénzügyi vezető, jegyző; véleményező: Stratégiai és
Pénzügyi Bizottság
5) Beszámoló a Humánpolitikai Bizottság 2012. I. negyedéves munkájáról
Előterjesztő: HP bizottság elnöke, előkészítő: jegyző; véleményező: Humánpolitikai Bizottság
Május 24.
1) A Családsegítő és gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2011. évi ellátásáról szóló
beszámoló megvitatása
Előterjesztő: polgármester, előkészítő: jegyző; véleményező: Humánpolitikai Bizottság
2) Beszámoló a 2011. évi védőnői feladatok ellátásáról
Előterjesztő: polgármester, előkészítő: jegyző; véleményező: Humánpolitikai Bizottság
3) Szociális szolgáltatástervezési koncepció elfogadása
Előterjesztő: polgármester, előkészítő: intézményvezetők, jegyző; véleményező:
Humánpolitikai Bizottság és Stratégiai és Pénzügyi Bizottság
4) 2011/2012. tanévben indítható osztályok, csoportok és felhasználható órakeret
meghatározása
Előterjesztő: polgármester, előkészítő: ÁMK igazgató, jegyző; véleményező: Humánpolitikai
Bizottság
Június 28.
1) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
Előterjesztő és előkészítő jegyző; véleményező: Stratégiai és Pénzügyi Bizottság és
Humánpolitikai Bizottság
2) Beszámoló az ÁMK Pittner Dénes Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény intézményegységének 2011/2012. tanévi munkájáról

Előterjesztő: polgármester, előkészítő: ÁMK igazgató, jegyző; véleményező: Humánpolitikai
Bizottság
3) Beszámoló az ÁMK Aprók Háza Napköziotthonos Óvoda intézményegységének
2011/2012. nevelési év munkájáról
Előterjesztő: polgármester, előkészítő: ÁMK igazgató, jegyző; véleményező: Humánpolitikai
Bizottság
4) A Péteri Gyermekekért Alapítvány beszámolójának megvitatása
Előterjesztő: polgármester, előkészítő: Alapítvány elnöke; véleményező: Humánpolitikai
Bizottság
5) A Képviselő-testület 2012. II. félévi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: polgármester, előkészítő: jegyző; véleményező: Humánpolitikai Bizottság és
Stratégiai és Pénzügyi Bizottság

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. december 16-án 14,00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
241/2011.(XII.16.) számú határozat
Tárgy: megbízás a Péteri Hírlevél című önkormányzati közérdekű, tájékoztató lap
szerkesztésére
1) Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint kiadó határozatlan időre megbízza
Antal Ildikó egyéni vállalkozót (7632 Pécs, Nyárfa utca 1/a.) a Péteri Hírlevél című
önkormányzati közérdekű, tájékoztató lap szerkesztési feladatainak ellátásával 35.000-Ft./hó
díjazásért.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a szerződést aláírására és a szerződésben
meghatározott esetleges felmondási jog gyakorlására.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: polgármester
k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
dr. Veres Ildikó
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. december 16-án 14,00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
242/2011.(XII.16.) számú határozat
Tárgy: a Péteri Hírlevél című önkormányzati közérdekű, tájékoztató lap megjelenése
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Péteri Hírlevél című
önkormányzati közérdekű, tájékoztató lapot 2012. évtől legalább 2 havonta jelenteti meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
dr. Veres Ildikó
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. december 16-án 14,00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
243/2011.(XII.16.) számú határozat
Tárgy: Fleps Walter vételi ajánlata a péteri 1432 hrsz-ú ingatlanra
1) Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el a Fleps Walter úr
megbízásából dr. Kővári Béla ügyvéd által, a péteri 1432 hrsz-ú ingatlanra tett vételi ajánlatot.
2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról dr. Kővári Béla ügyvéd urat
értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

dr. Veres Ildikó
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. december 16-án 14,00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
244/2011.(XII.16.) számú határozat
Tárgy: külterületi földterület belterületi lakóterületté minősítése ügyben benyújtott kérelem
elbírálása
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Winkhardt Jánosné Csévharaszt, Arany János utca
17. szám alatti lakos kérelmét, a tulajdonában álló, Péteri község területén fekvő 085/12 hrsz külterületi
földterületet belterületi lakóterületté minősítése ügyében – a kérelmezővel folytatott egyeztetések alapján nem támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

dr. Veres Ildikó
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. december 16-án 14,00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 2 tartózkodó szavazattal, az alábbi határozatot hozta:
245/2011.(XII.16.) számú határozat
Tárgy: Péteri Sportkör kérelme
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Péteri Sportkör felnőtt és ifjúsági csapata november 24.
napjától az önkormányzati tulajdonú tornacsarnokot heti három órában térítésmentesen használta. Az
Önkormányzat a fenti meghatározott időtartamra vonatkozó használatot 2012. január 15. napjáig a
Sportegyesület számára térítésmentesen biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

dr. Veres Ildikó
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. december 16-án 14,00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
246/2011. (XII.16.) számú határozat
Tárgy: Tigáz Zrt. kapacitás lekötési díj összegének megvitatása, illetve a szerződés felmondása
1) Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete vitatja a Pittner Dénes Általános Iskolára
(2209 Péteri, Petőfi Sándor utca 47.) vonatkozó, a gázszolgáltató által 2010.04.20. napján
egyoldalúan aláírt 2010013304/BF2010K. számú Földgáz –kereskedelmi szerződés
érvényességét a szerződés létrejöttének körülményeire tekintettel.
2) A Képviselő-testület elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy Pittner Dénes Általános Iskola
gázdíjra vonatkozó kapacitás lekötési díja felülvizsgálatra kerüljön, továbbá, a kapacitás
lekötés csökkentése vonatkozásában felhatalmazza a Polgármestert a Tigáz Zrt.-vel
tárgyalások folytatására, és annak írásbeli megkeresésére.
3) Tekintettel a szerződés esetleges érvényességére a Képviselő-testület a fölgáz kereskedelmi
szerződést annak 6. pontja alapján - 6 hónapos felmondási idő megtartásával - a gázév végére
szólóan 2012. június 30. napjával felmondja.
4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a Pittner Dénes Általános
Iskola 2012. július 1. napját követő gázellátásra vonatkozóan más szolgáltatóktól árajánlatot
kérjen, és gázszolgáltatással kapcsolatos kérdésekben tárgyalásokat folytasson.
Határidő: 2011. december 20.
Felelős: polgármester

k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

dr. Veres Ildikó
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. december 16-án 14,00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
247/2011.(XII.16.) számú határozat
Tárgy: Bérmegtakarítás felhasználásának tudomásul vétele
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 49/N.§(1) bekezdése, valamint a Péteri Községi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati
Szabályzatának 13.§(1)-(2) bekezdése alapján tudomásul veszi és hozzájárul a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselői és a jegyző részére a hivatali bérmegtakarítás terhére teljesítményarányos juttatás
kifizetéséhez.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

dr. Veres Ildikó
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. december 16-án 14,00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
248/2011.(XII.16.) számú határozat
Tárgy: Polgármester kizárása jutalom megállapítására vonatkozó döntésből
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármestere részére történő jutalom
megállapítására vonatkozó döntés meghozatalából Dr. Molnár Zsolt Polgármestert kizárja.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

dr. Veres Ildikó
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. december 16-án 14,00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
249/2011.(XII.16.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: polgármester részére jutalom megállapítása
1) Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény
4.§(1) bekezdése alapján Dr. Molnár Zsolt polgármesternek a 2011. évben végzett munkája
elismeréseként – a 180/2011.(X.11.) számú határozattal megállapított –1 havi illetményének
megfelelő jutalmat állapít meg.
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jutalom kifizetéséről intézkedjen.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

dr. Veres Ildikó
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. december 16-án 14,00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
250/2011.(XII.16.) számú határozat
Tárgy: polgármesteri tájékoztató elfogadása
1) Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Polgármester az
önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011.(II.24.) számú rendelet 11.§ (2)
bekezdésében a Képviselő-testülettől kapott felhatalmazása alapján bruttó 70.000.- Ft.
értékben megbízást adott Szajkó István vállalkozónak, hogy a Művelődési Ház hang-és
fénytechnikai munkálatait elvégezze. A Képviselő-testület a megbízás szükségszerűségét, az
önkormányzat érdekében állóságát és összegszerűségét elfogadja.
2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a polgármester a hatályos jogszabályoknak
megfelelően, a Képviselő-testület által a polgármester számára rendeletileg kifejezetten
biztosított testületi felhatalmazás keretei között vállalt kötelezettséget.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

dr. Veres Ildikó
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. december 16-án 17,47 órakor tartott „zárt”ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
251/2011.(XII.16.) számú határozat
Tárgy: Lakatos Tiborné fellebbezésének elbírálása
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete Lakatos Tiborné 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 1.
szám alatti lakos által - a 34/2011. számú Humánpolitikai Bizottság által hozott határozata ellen
benyújtott fellebbezést, mely szociális kamatmentes kölcsön iránti kérelmet tartalmazott – elutasítja.
Az elutasítás indoka, hogy a kérelmező jövedelme meghaladja a törvényben meghatározott maximális
mértéket.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester
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