JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. március 22-én 18,00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
25/2012.(III.22.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: módosított napirend elfogadása
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő– a polgármester javaslatára – az alábbi módosított
napirendet fogadja el:
1)
2)
3)
4)
5)

A talajterhelési díj fizetési kötelezettségről szóló 3/2005.(III.30.) rendelet módosítása
Az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Pályázat kiírása a helyi szervezetek támogatására
Péteri Községi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Az Önkormányzat tulajdonában álló 516, 517 hrsz-ú ingatlanok telekalakításához szükséges
előzetes döntések meghozatala
6) Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2008.(VI.26.)
Ör. módosítása
7) Egyebek

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

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

A kiadmány hiteléül:

Danyi Dezsőné
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. március 22-én 18,00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
26/2012.(III.22.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: a Polgármesteri Hivatal felkérése a talajterhelési díj vonatkozásában adható
díjmentességekre és díjkedvezményekre kitérő előterjesztési javaslat készítésére
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármesteri Hivatalt arra, hogy a
talajterhelési díj vonatkozásában adható díjmenteségek és díjkedvezmények tárgyában előterjesztési
javaslattal éljen a Képviselő-testület felé.
Határidő: KT soron következő ülése
Felelős: jegyző

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

A kiadmány hiteléül:

Danyi Dezsőné
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. március 22-én 18,00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
27/2012.(III.22.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: a 2012. évi közbeszerzési terv elfogadása
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012.évi közbeszerzési tervét
az alábbiak szerint elfogadja:
Péteri Község Önkormányzat
2012. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés
tárgya és
mennyisége

Irányadó
eljárásrend

Tervezett
eljárási
típus

Időbeli ütemezés
az eljárás
szerződés
megindításának,
teljesítésének
illetve a
várható
közbeszerzés
időpontja
megvalósításának
vagy a
tervezett
szerződés
időpontja
időtartama

Építési beruházás
Polgármesteri
Hivatal
akadálymentesítése

Nemzeti
értékhatárt
elérő

egyszerű

2012. április

2012. október

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

Danyi Dezsőné
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. március 22-én 18,00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
28/2012.(III.22.) számú határozat
Tárgy: pályázat kiírása a helyi szervezetek 2012. évi támogatására
1) Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki – a határozat mellékletét
képező formában – a helyi szervezetek 2012. évi támogatására.
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1) pont szerinti pályázati kiírást az
Önkormányzat hirdetőtábláján és honlapján tegye közzé.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

Danyi Dezsőné
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

28/2012.(III.22.) számú határozat melléklete
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!
Péteri Község Önkormányzata a Képviselő
Képviselőpviselő-testület 5/2010. (V.06.) önkormányzati
rendelete alapján
pályázatot ír ki
a helyi szervezetek 2012. évi pénzügyi támogatására.
1.) A pályázaton indulhat:
a) a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 61.§a szerinti azon egyesületekre,
b) a Ptk. 74/A-F.§-a szerinti azon alapítványokra,
c) azon közalapítványokra,
d) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak,
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi C. törvény
szerinti azon egyházakra
amely Péteri község területén rendelkezik székhellyel és tevékenysége a helyi lakosság
közösségeiben alapvetően Péterire terjed ki.
1.) A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény hatálya alá
tartozó szervezet a pályázaton nem indulhat.
2.) A támogatás felhasználási időszaka: a pályázat kiírásának napjától - 2012. december
31. napjáig.
3.) A pályázathoz mellékelni kell:
kell
a.) A támogatási igény pontos bemutatását.
(Támogatási igény lehet különösen: általános működési támogatási igény,
eszközbeszerzési támogatási igény, vagy programtámogatási
programtámogatási igény.
b.) Az eszközbeszerzési illetve programtámogatási igény esetében az ahhoz
kapcsolódó részletes költségvetést, amelyből megállapítható, hogy az igényelt
támogatásból az eszközbeszerzés vagy program reálisan megvalósítható. Általános
működésre kért támogatás esetén a helyi szervezet tárgyévi költségvetését.
c.) A pályázó szervezetnek a pályázat beadásakor hatályos alapító okiratának a
másolatát.
(Amennyiben az alapító okiratot a szervezet korábban már az Önkormányzathoz
benyújtotta és azóta az alapító okiratban módosítás nem történt, akkor az erről
szóló nyilatkozatot kell mellékelni.)
d.) A pályázó szervezet bírósági bejegyzésről szóló végzést, vagy a bíróság által erről
kiállított „Tanúsítvány”.
(Amennyiben e dokumentumot a szervezet korábban már az Önkormányzathoz
benyújtotta, akkor az erről szóló nyilatkozatot kell mellékelni.)

e.) A pályázó szervezet eddigi tevékenységének ismertetését.
(Amennyiben a szervezet e dokumentumot korábban már az Önkormányzathoz
benyújtotta, akkor az erről szóló nyilatkozatot kell a pályázathoz mellékelni.)
4.) A pályázat beadási határideje: 2012. április 6. (péntek).
(péntek).
5.) A pályázat kizárólag a pályázati kiírás szerinti adatlapon nyújtható be.
be
6.) Az adatlap a Péteri Községi Polgármesteri Hivatalban szerezhető be (cím: 2209
Péteri, Kossuth Lajos utca 2.) illetve az Önkormányzat honlapjáról (www.peteri.hu)
tölthető le.
7.) A pályázatot Péteri Község Képviselő-testületének címezve, egy példányban kell
benyújtani. (Cím: 2209 Péteri, Kossuth Lajos u. 2.)
8.) A beérkezett pályázatokat a polgármester formai és tartalmi szempontból ellenőrzi,
szükség esetén egy alkalommal hiánypótlási felhívást bocsát ki a pályázat benyújtási
határidejét követő 5 napon belül. A hiánypótlási felhívásban foglaltakat nem teljesítő,
vagy nem megfelelően teljesítő szervezet pályázata érvénytelen.
9.) A beérkezett pályázatokat a Stratégiai és Pénzügyi Bizottság véleményezi és
javaslatával látja el.
10.) A benyújtott pályázatokról a Képviselő-testület dönt.
11.) A pályázati döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.
12.) A Képviselő-testület a pályázat érvénytelenné nyilvánításáról is hozhat döntést.
13.) Nem adható támogatás:
a.) ha a pályázó az Önkormányzattól a tárgyévben a benyújtott pályázatának
elbírálásáig már – bármilyen jogcímen – legalább 300.000 Ft támogatást kapott,
b.) ha a pályázó szervezet a megelőző pályázaton, illetve az e kiírást megelőző
naptári évben kiírt pályázaton elnyert támogatással e pályázat elbírálásáig:
o
o
o
o
o

nem számolt el, vagy
a támogatással nem megfelelően számolt el, vagy
a támogatással nem teljes körűen számolt el, vagy
a támogatást nem a támogatási döntésnek (szerződésnek) megfelelően
használta fel, vagy
a támogatást nem teljes körűen használta fel és a támogatás
pénzmaradványát nem fizette vissza az Önkormányzatnak.

14.) Az Önkormányzat a nyertes pályázók nevét, a támogatás összegét és célját a „Péteri
Hírlevél” nevű lap legközelebbi számában, illetve az Önkormányzat honlapján
(www.peteri.hu) közzéteszi.
15.) A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt.
16.) A támogatás kifizetéséről a Polgármesteri Hivatal átutalással gondoskodik.

17.) A Kiíró a nyertes pályázók számára elszámolási kötelezettséget ír elő.
Az elszámolás határideje: 2013. február 15.
18.) A támogatás csak a döntésben meghatározott célra használható fel. A támogatás
eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez a Képviselő-testület
az eltérő felhasználást megelőzően előzetesen hozzájárult.
19.) A támogatás jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a
nyertes pályázót visszafizetési kötelezettség terheli.
20.) A támogatás felhasználására nyitva álló határidő lejártát követően a fel nem
használt támogatás összegét a pályázó köteles visszafizetni.

Péteri, 2012. március ....

Dr. Molnár Zsolt
polgármester

PÁLYÁZATI ADATLAP
helyi szervezetek pénzügyi támogatására (2012)
(A pályázat kizárólag jelen adatlapon nyújtható be: 2012. április
április 66-ig. A pályázatot
Péteri Község Képviselő-testületének címezve, egy példányban kell benyújtani az alábbi
címre: 2209 Péteri, Kossuth L. u. 2.)
1. A pályázó szervezet neve:
2. A pályázó szervezet jogi formája (a megfelelőt kérjük megjelölni):

Egyesület

Alapítvány

Közalapítvány

Egyház

3. A pályázó szervezet

székhelye:

telefonszáma:

bankszámla száma:

(egyesületi pályázó esetében)
tagság létszáma:

4. A pályázó szervezet elmúlt három
három évének bevételi és kiadási mérlegadatai:
Bevételek
2011.
2010.
2009.

Kiadások

5. A pályázó szervezet képviselőjének
a.) neve:
b.) közvetlen telefonszáma:
c.) e-mail címe:
6. (Amennyiben nem azonos a szervezet képviselőjével),, a pályázat végrehajtásáért
felelős személy
a.) neve:
b.) közvetlen telefonszáma:
c.) e-mail címe:
7. A pályázó szervezet bírósági bejegyzésének
a.) száma:
b.) dátuma:
8. A támogatási igény

A támogatási igény formája

Ütemezési igény
igény
Az igényelt támogatás
(Ft.)

általános működési
támogatási igény

eszközbeszerzési igény

programprogram-,
rendezvénytámogatási igény

egyéb igény:
……………………………….
……………………………….
……………………………….

Összesen:

8. Benyújtandó mellékletek:

Benyújtandó melléklet

1. A támogatási igény pontos
bemutatása

Megjegyzés
(Annak ismertetése, hogy konkrétan mire,
milyen beszerzésre, milyen rendezvényre,
milyen programra igényli a pályázó a
támogatást. Az mikor valósul meg és milyen
más források állnak még ehhez a pályázó
rendelkezésére. A megvalósításhoz szükséges
teljes összeg, a meglevő saját forrás összege, a
megvalósításhoz most kért támogatás összege,
stb…)

2. A támogatási igényhez kapcsolódó
részletes költségvetés

(Amelyből megállapítható, hogy az igényelt
támogatásból a működés, a beszerzés vagy
program reálisan megvalósítható).

3. A pályázó tárgyévi költségvetése

(Általános működésre kért támogatás esetén.)

4. A pályázónak a pályázat beadásakor
hatályos alapító okiratának a másolata.

(Amennyiben az alapító okiratot a szervezet
korábban már az Önkormányzathoz
benyújtotta és azóta az alapító okiratban
módosítás nem történt, akkor elegendő az
erről szóló nyilatkozat.)

5. A pályázó bírósági bejegyzéséről szóló
végzés, vagy a bíróság által erről
kiállított „Tanúsítvány”
„Tanúsítvány” másolata

(Amennyiben e dokumentumot a pályázó
korábban már az Önkormányzathoz
benyújtotta, akkor elegendő az erről szóló
nyilatkozatot mellékelni.)

6. A pályázó eddigi tevékenységének,
működésének az ismertetése

(Amennyiben e dokumentumot a pályázó
korábban már az Önkormányzathoz
benyújtotta,, akkor az erről szóló
nyilatkozatot kell a pályázathoz mellékelni.)

7. A pályázónak a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény 14. §§-a
szerinti nyilatkozata

(A nyilatkozat jelen Pályázati adatlap
melléklete.)

2012. ………………………..
…………………………………….
A pályázó szervezet képviselőjének aláírása

Melléklet a helyi szervezet pénzügyi támogatására kiírt 2012. évi pályázat pályázati
adatlapjához
Nyilatkozat
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
14. §§-a szerint
Alulírott:
……………………………………………………………………………..
(a szervezet neve)
(székhelye: 2209, Péteri, …………………………………………………………………. ,
képviseli: …………………………………………………………,
nyilvántartásba vételi okiratának száma: ………………………………………………,
nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: ………………………………………………)
(a továbbiakban: Szervezet)
nyilatkozattételre jogosult törvényes képviselőjeként, a Péteri Község Önkormányzata
által a helyi szervezetek pénzügyi támogatására 2012. március 22-én kiírt pályázat
pályázati anyagához csatoltan - a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. §-a szerint nyilatkozom arról,
hogy a Szervezet nem esik a törvény 6. §§-ában foglalt korlátozás alá, azaz:

a.) Alapítvány esetében: a kezelő szervének/kuratóriumának egyik tagja
tagja/tisztségviselője vagy ezek közeli hozzátartozója, társadalmi szervezet/egyház
esetében: az ügyintéző vagy képviseleti szervének egyik tagja, vagy annak közeli
hozzátartozója sem olyan természetes személy, aki a pályázati eljárásban (a törvény 2. §
(1) bekezdés b. pontja szerinti) döntésdöntés-előkészítőként közreműködő vagy (a törvény 2. §
(1) bekezdés c. pontja
pontja szerinti) döntéshozó.
döntéshozó

b.) Alapítvány esetében: a kezelő szervének/kuratóriumának egyik tagja
tagja/tisztségviselője, vagy ezek közeli hozzátartozója, társadalmi szervezet/egyház
esetében: az ügyintéző vagy képviseleti szervének egyik tagja, vagy annak közeli
hozzátartozója sem tölt be az alábbi (a törvény 2. § (1) d. pontja szerinti un. „kizárt
közjogi tisztségviselői”) tisztséget:
Kormány tagja, kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos,
államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, regionális
fejlesztési tanács elnöke, fejlesztéspolitikai ügyekben feladatkörrel rendelkező
központi hivatal vezetője, regionális fejlesztési tanács által törvény előírása
alapján létrehozott társaság vezető tisztségviselői illetve felügyelő bizottsága
tagjai, az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető
tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai.

c.) A Szervezet (civil szervezet, egyház) a pályázat kiírását megelőző öt évben nem kötött
és nem tartott fenn együttműködési megállapodást Magyarországon bejegyzett párttal.
párttal

d.) A Szervezet a pályázat kiírását megelőző öt évben nem állított országgyűlési, európai
parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson párttal közös jelöltet.

e.) A Szervezetnek a pályázaton való részvételből történő kizártságának tényét a törvény
13. §§-a alapján nem tették közzé.

Péteri, 2012. ………………………….. ……

…………………………………………..
A Szervezet
Szervezet képviselője

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. március 22-én 18,00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
29/2012.(III.22.) számú határozat
Tárgy: Péteri Községi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
1) Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Alapító
Okiratának módosítását a határozat 1. számú melléklete szerinti szövegezéssel jóváhagyja.
2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnak az 1) pont szerinti módosítással egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a határozat 2. számú melléklete szerinti szövegezéssel
hagyja jóvá.
3) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az Alapító Okirat módosításának a törzskönyvi
nyilvántartásban történő átvezetéséről gondoskodjon.
Határidő: 2011. március 31.
Felelős: jegyző
k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

Danyi Dezsőné
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

29/2012.(III.2.) számú határozat 1. számú melléklete

Péteri Községi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának
módosítása

Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Péteri Községi Polgármesteri Hivatal
179/2009.(XII.22.) számú határozattal elfogadott Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. Az Alapító Okirat bevezető része helyébe a következő szöveg lép:
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 38.§(1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8-11.§ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) 5.§(1)(2) bekezdésében foglaltak alapján Péteri Községi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát az
alábbiak szerint határozza meg:
2. A szakágazat száma elnevezés törlésre kerül
3. Az alapfeladata elnevezésben meghatározott feladatok törlésre kerülnek
4. Az Alapító Okiratból törlésre kerülnek a 2009. december 31-ig érvényes alábbi szakfeladatok:
631211 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
751153 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
751164 Települési és területi helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
751175 Országgyűlési képviselőválasztás
751186 Önkormányzati képviselőválasztás
751845 Város és községgazdálkodási szolgáltatás
751856 Települési vízellátás és vízminőség védelem
751867 Köztemető fenntartási feladatok
751922 Önkormányzati és többcélú kistérségi társulási elszámolás
751966 Önkormányzati és többcélú kistérségi társulási feladatok nem tervezett elszámolása
751999 Finanszírozási műveletek elszámolása
851297 Védőnői szolgálat
852018 Állategészségügyi tevékenység
853233 Házi segítségnyújtás
853244 Családsegítés
853255 Szociális étkeztetés
853288 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgálat
853311 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
853333 Munkanélküli ellátások
853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások
853355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások
902113 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
921815 Művelődési központok, házak tevékenysége
921925 Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység
923127 Közművelődési könyvtári tevékenység
924014 Sportintézmények és sportlétesítmények működtetése
924036 Diáksport
926018 Máshová nem sorolt kulturális tevékenység
926029 Máshová nem sorolt sporttevékenység

930921 Családi ünnepek szervezése
930932 Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás
5.

Az Alapító Okiratból törlésre kerülnek a 2010. január 1-től hatályos alábbi szakfeladatok:

841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
841339 Munkanélküli ellátások finanszírozása
841354 Területpolitikai támogatások és tevékenységek
841401 Önkormányzatok Közvilágítás
841402 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841901 Önkormányzatok elszámolásai
841902 Központi költségvetési befizetések
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
842421 Közterület rendjének fenntartása
842422 Igazgatásrendészet
842428 Bűnmegelőzés
842541 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
581900 Egyéb kiadási tevékenység
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
811000 Építményüzemeltetés
812100 Általános épülettakarítás
813000 Zöldterület-kezelés
750000 Állategészségügyi ellátás
731200 Média reklám
960302 Köztemető fenntartás és működtetés
862101 Háziorvosi alapellátás
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
862231 Foglalkozás egészségügyi ellátás
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
843044 Gyógyító – megelőző ellátások
882111 Rendszeres szociális segély
882112 Időskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889205 Iskolai szociális munka
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

889924 Családsegítés
910123 Könyvtári szolgáltatások
910301 Történelmi hely, építmény működtetése
910302 Történelmi hely, építmény megóvása
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
931102 Sporttevékenység támogatása
931201 Versenysport-tevékenység és támogatása
931301 Szabadidősport tevékenység és támogatása
932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás
932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység
890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
890112 Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenységek és programok
890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, támogatások
890216 Önkormányzati ifjúsági programok, támogatásuk
890222 idősügyi önkormányzati programok, támogatásuk
890302 Civil szervezetek és programjaik támogatása
890506 Községi egyházak támogatása
360000 Víztermelés, kezelés, ellátás
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
381101 Települési hulladék szelektív gyűjtése
381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása
382101 Települési hulladék kezelése
412000 Lakó-és nem lakó épület építése
421100 Út, autópálya építése
422100 Folyadék szállítására alkalmas közmű építése
422200 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
429900 Egyéb m.n.s. építés
522110 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása
522130 Parkoló üzemeltetése, fenntartása
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 SNI gyermekek óvodai nevelése, ellátása
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyam
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyam
852031 Alapfokú zeneművészeti oktatás
852032 Alapfokú képző-és táncművészeti oktatás
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 SNI tanulószobai nevelés
856012 Korai fejlesztés, gondozás
856013 Fejlesztő felkészítés
931204 Iskolai diáksport tevékenység
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562920 Egyébvendéglátás
6. Az Alapító Okiratból törlésre kerül a:
„Típus szerinti besorolása: A tevékenységek jellege alapján közhatalmi.
Feladatellátásához kapcsoló funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó” szövegrész.
7. A jogszabályban meghatározott közfeladatának meghatározása az alábbiak szerint módosul:
általános közigazgatás
8. Az Alapító Okirat az alábbi meghatározással egészül ki:

Alaptevékenysége:
a) alaptevékenység szöveges meghatározása: az önkormányzat működésével, az
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatok ellátása
b) államháztartási szakágazati besorolása: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
c) az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
562917 Munkahelyi étkeztetés
682001 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116 Országos, települési és területi kisebbségi képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841126 Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
9. Az Alapító Okirat az alábbi meghatározással egészül ki:
Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
10. Az Alapító Okirat az alábbi meghatározással egészül ki:
Felügyeleti szervének neve, székhelye: Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 2209
Péteri, Kossuth L. u. 2.
11. Az Alapító Okirat az alábbi meghatározással egészül ki:
A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: a péteri 219/2 hrsz. alatt található –
természetben a Péteri, Kossuth L. u. 2. – az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan, valamint a
vagyonleltárban nyilvántartott tárgyi eszközök és egyéb készletek.
12. A Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése az alábbiak
szerint módosul:
Foglalkoztatottjaira a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.. törvény rendelkezései
szerinti közszolgálati jogviszony, valamint a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszony
vonatkozik. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Ptk. az irányadó.
Dr. Molnár Zsolt
polgármester

Keresztény Anikó
jegyző

Záradék:
A Péteri Községi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását Péteri Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 29/2012.(III.22.) számú határozatával hagyta jóvá
Péteri, 2012. március 23.
Dr. Molnár Zsolt
polgármester

29/2012.(III.22.) számú határozat 2. számú melléklete

Péteri Községi Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata
(módosításokkal egységes szerkezetben)
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 38.§(1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8-11.§ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) 5.§(1)-(2)
bekezdésében foglaltak alapján Péteri Községi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát az alábbiak
szerint határozza meg:
1. A költségvetési szerv:
a) neve, székhelye: Péteri Községi Polgármesteri Hivatal
2209 Péteri, Kossuth L. u. 2.
b) Létrehozásáról rendelkező határozat: 110/1193.(XII.15.)
c) KSH kódja: 1321847
d) A jogszabályban meghatározott közfeladata: általános közigazgatás.
2. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
a) alaptevékenység szöveges meghatározása: az önkormányzat működésével, az
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatok ellátása
b) államháztartási szakágazati besorolása: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
c) az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
562917 Munkahelyi étkeztetés
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116 Országos, települési és területi kisebbségi képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841126 Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
3. Illetékességi területe: Péteri Község közigazgatási területe
4. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv(ek) neve, székhelye:
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2209 Péteri, Kossuth L. u. 2.
5. Felügyeleti szervének neve, székhelye: Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

7. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje:
A jegyző kinevezésének rendje: a képviselő-testület – pályázat alapján – a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben megállapított képesítési követelményeknek
megfelelően jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól.
8. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: a péteri 219/2 hrsz. alatt található –
természetben a Péteri, Kossuth L. u. 2. – az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan,
valamint a vagyonleltárban nyilvántartott tárgyi eszközök és egyéb készletek.
9. Foglalkoztatottjaira a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
rendelkezései szerinti közszolgálati jogviszony, valamint a Munka Törvénykönyve szerinti
munkaviszony vonatkozik. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Ptk. az irányadó.

Dr. Molnár Zsolt
polgármester

Keresztény Anikó
jegyző

Záradék:
A Péteri Községi Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát Péteri Község
Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2012.(III.22.) számú határozatával hagyta jóvá.
Péteri, 2012. március 23.
Dr. Molnár Zsolt
polgármester

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. március 22-én 18,00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
30/2012.(III.22.) számú határozat
Tárgy: A Péteri Község Önkormányzatának tulajdonában lévő 517 hrsz-ú, természetben Péteri,
Petőfi Sándor utca 57. sz., illetve Péteri 516 hrsz-ú, természetben Péteri Földváry- Boér park 1.
sz. alatti ingatlanok telekalakítási ügye
1.) Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a tulajdonában álló
Péteri 516, 517 hrsz-ú ingatlanok telekalakítását arra vonatkozóan, hogy a jelenleg az 517
hrsz-ú ingatlanon lévő kút és környezetének területe az 516 hrsz-ú ingatlanhoz tartozzon.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy bízzon meg földmérőt a
telekalakítás rajzi munkarészének elkészítésére vonatkozóan.
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a telekalakítás hatósági engedélyezéséhez
elkészült változási vázrajzot jóváhagyás végett a soron következő képviselő-testületi ülésre
terjessze elő.
Határidő: 2012. április 30.
Felelős: polgármester
k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

Danyi Dezsőné
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. március 22-én 18,00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
31/2012. (III.22.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: a Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt pályázaton való részvétel
1) Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az Általános
Művelődési Központ pályázatot nyújtson be a Közgyűjtemények Kollégiuma által 3505
kódszámon kiírt, a nyilvános közkönyvtárak szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés
támogatására.
2) A Képviselő-testület az Általános Művelődési Központ részére az Önkormányzat 2012. évi
költségvetésének általános tartaléka terhére 200.000 forintot pályázati önrész jogcímen
biztosít.
3) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt arra, hogy a 2012. évi költségvetési
rendelet módosításának előterjesztésénél az e határozat szerinti előirányzat módosítást
jelenítse meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző, ÁMK igazgató
k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

Danyi Dezsőné
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. március 22-én 18,00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
32/2012.(III.22.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: közbeszerzési tanácsadó megbízása
1) Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a TAKTA-OSI Kft. (1028
Budapest, Dózsa Gy. u.27., adószám: 11506689-2-41, képviseli: Osváth Sándor ügyvezető
igazgató) által a KMOP-4.5.3-10-11-2011-0052 azonosító számú nyertes pályázat építési
beruházásihoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatására adott árajánlatát.
2) A Képviselő-testület megbízza a TAKTA-OSI Kft.-t a KMOP-4.5.3-10-11-2011-0052
azonosító számú nyertes pályázat építési beruházásihoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás
lefolytatásával.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

Danyi Dezsőné
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. március 22-én 18,00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
33/2012.(III.22.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: polgármester felhatalmazása szerződés kötésre
1) Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. április 1-től bérbe adja a Pest
Megyei Rendőr-főkapitányság részére az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, a
Péteri, Földváry-Boér Park 1. szám alatt, és a Péteri, Petőfi Sándor utca 80. szám alatt
található helyiségeket a Rendőrséghez érkező rendőrségi próbaidős tanulók részére szálláshely
biztosítása céljából.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Pest Megyei Rendőrfőkapitánysággal az 1) pont szerinti szerződést megkösse.
Határidő: 2012. április 15.
Felelős: polgármester
k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

Danyi Dezsőné
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

