JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 25-én 18,30 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
113/2012.(VI.25.) számú határozat
Tárgy: módosított napirend elfogadása
Péteri Község önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi módosított napirendet fogadja el:
1.) „Péteri Község Polgármesteri Hivatalának komplex akadálymentesítése és átalakítása” tárgyban
kiírt közbeszerzési eljárás lezárása
2.) Bénye Község Önkormányzat és Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületei kérésének
megvitatása
3.) Péteri Község Önkormányzata és a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Kft között
megkötendő üzemeltetési szerződés megtárgyalása
4.) Egyebek.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
k.m.f.

Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Losonci László
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 25-én 18,30 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
114/2012.(VI.25.) számú határozat

Tárgy: „Péteri Község Polgármesteri Hivatalának komplex akadálymentesítése és átalakítása”
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás eredményességének megállapítása
1) Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Péteri Község
Polgármesteri Hivatalának komplex akadálymentesítése és átalakítása” tárgyban kiírt,
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében lefolytatott közbeszerzési eljárás
keretében benyújtott ajánlatok érvényesek.
2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az 1) pont szerinti közbeszerzési eljárás eredményes.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
k.m.f.

Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Losonci László
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 25-én 18,30 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület név szerinti szavazáson 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
Bódis Szilárd: Igen
Faltuszné Szabó Nikoletta: Igen
Kalina Enikő: Igen
Petőné Vizi Valéria: Igen
Szenyán Péter: Igen
Varga Józsefné: Igen
Dr. Molnár Zsolt: Igen
115/2012.(VI.25.) számú határozat

Tárgy: „Péteri Község Polgármesteri Hivatalának komplex akadálymentesítése és átalakítása”
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás nyertesének megállapítása
1) Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény 73.§-a alapján – megállapítja, hogy a „Péteri Község Polgármesteri
Hivatalának komplex akadálymentesítése és átalakítása” tárgyban kiírt, hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében lefolytatott közbeszerzési eljárásban a nyertes
ajánlattevő a BRIA-INTER Kft. (1188 Budapest, Nagykőrösi út 73.)
2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert arra, hogy az eljárás hivatalos eredményét és
egyéb adatait tartalmazó összegezés elkészítése és minden érintett ajánlattevő részére történő
megküldése iránt, valamint az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetménynek a
közzététele iránt intézkedjen.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az előterjesztés mellékletét
képező vállalkozási szerződést a nyertes ajánlattevővel aláírja, és a további szükséges
intézkedéseket és jognyilatkozatokat megtegye.
Határidő: 2012. július 5.
Felelős: polgármester, jegyző
k.m.f.

Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Losonci László
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 25-én 18,30 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
116/2012.(VI.25.) számú határozat

Tárgy: megbízás a „Péteri Község Polgármesteri Hivatalának komplex akadálymentesítése és
átalakítása” építési beruházás műszaki ellenőri feladatainak ellátására
1) Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Klinker Mérnök Kft.-t
(4024 Debrecen, Liszt Ferenc u. 7-9.) a KMOP-4.5.3-10-11. kódszámú pályázat során
megvalósuló „Péteri Község Polgármesteri Hivatalának komplex akadálymentesítése és
átalakítása” építési beruházás teljes körű műszaki ellenőri feladatainak ellátására.
2) Egyben felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására és a további szükséges
intézkedések és jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
k.m.f.

Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Losonci László
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 25-én 18,30 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
117/2012.(VI.25.) számú határozat
Tárgy: Hozzájárulás körjegyző helyettesítéséhez
1) Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete örömmel és tisztelettel fogadja Bénye
Község Önkormányzatának és Káva Község Önkormányzatának a Bénye és Káva Községek
Körjegyzősége körjegyzői helyettesítésre vonatkozó, 35/2012.(VI.19.) számú képviselőtestületi határozatában foglalt felkérést.
2) Péteri Község Képviselő-testülete - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 251. §-a alapján - hozzájárul ahhoz, hogy Péteri Község kinevezett jegyzője,
Keresztény Anikó 2012. július 1. napjától kezdődően a Bénye és Káva Községek
Körjegyzősége körjegyzői álláshelyére meghirdetett álláspályázat alapján kinevezendő
körjegyző munkába állásáig, de legkésőbb 2012. október 31-ig Bénye és Káva Községek
Körjegyzőségénél ellássa a körjegyző helyettesítésével kapcsolatos feladatokat és a Péteri
jegyzői közszolgálati jogviszonyán túl egy újabb, legfeljebb 20 órás, részmunkaidős
közszolgálati, körjegyzői jogviszonyt létesítsen.
3) Amennyiben az e határozat melléklete szerinti megállapodás-tervezet 22. pontja szerinti
megállapodás Bénye Község, Káva Község és Péteri Község Önkormányzatai (Képviselőtestületei) között az e határozat melléklete szerinti megállapodás-tervezet 22. pontja szerinti
határidőben (2012. október 31-ig) létrejön, abban az esetben Péteri Község Képviselő-testülete
az e határozat 2.) pontja szerinti hozzájárulását 2012. december 31-ig tartja fent.
4) Péteri Község Képviselő-testülete - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 251.§-a alapján - a 2. pont szerinti feladat ellátásának lehetővé tétele érdekében – a
határozat melléklete szerinti lényegi tartalommal megállapodást köt Bénye Község
Önkormányzatával és Káva Község Önkormányzatával.
5) Péteri Község Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Molnár Zsolt polgármestert a 4. pont
szerinti megállapodás aláírására.
6) A Képviselő-testület felhívja a jegyző asszony figyelmét arra, hogy a Péteri Polgármesteri
Hivatalba szóló közszolgálati kinevezése szerinti munkaidőt az e határozattal engedélyezett
helyettesítés időtartama alatt is köteles megtartani.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Molnár Zsolt polgármester
k.m.f.

Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester
A kiadmány hiteléül:
Losonci László
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 25-én 18,30 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
118/2012.(VI.25.) számú határozat
Tárgy: közös önkormányzati hivatal létrehozása

1) Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2013.
január 1-ével Bénye Község Önkormányzatával és Káva Község Önkormányzatával a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. §-a szerinti
közös önkormányzati hivatalt hozzon létre.
2) A Képviselő-testület az alábbi módosításokkal hatalmazza fel a polgármestert arra, hogy a
határozat melléklete szerinti lényegi tartalommal előszerződést kössön Bénye Község
Önkormányzatával és Káva Község Önkormányzatával, a közös önkormányzati hivatal
létrehozatalára vonatkozó szerződés későbbi megkötése tárgyában:
a.) amennyiben a közös önkormányzati hivatalok létrehozására kötelező illetve azok
létrehozását lehetővé tevő jogszabályi határidők megváltoznak, akkor az e határozat
melléklete szerinti megállapodás-tervezet 22. pontja szerinti határidők ezen jogszabályi
határidők változásának mértékében alakulnak,
b.) a Képviselő-testület az e határozat melléklete szerinti megállapodás-tervezet 23. g.
pontját az alábbi szöveggel hagyja jóvá: „g.) Bényén és Káván is biztosítani kell az
igazgatási munka folyamatos ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, mely
feltételek megteremtése és fenntartása a hivatali helyiség szerinti önkormányzat
kötelezettsége,”
3) Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert és a jegyzőt arra, hogy a közös
önkormányzati hivatal létrehozásához szükséges szakmai és pénzügyi egyeztetéseket
folytassák le Bénye Község Önkormányzatával és Káva Község Önkormányzatával.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Molnár Zsolt polgármester, Keresztény Anikó jegyző

k.m.f.

Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

Losonci László
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 25-én 18,30 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
119/2012.(VI.25.) számú határozat
Tárgy: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Kft-vel kötendő bérleti üzemeltetési szerződés

1.) Péteri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél- Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató
Kft. (260 Gyál, Kőrösi u.. 190.) által a települési viziközmű rendszer üzemeletetése tárgyában
előterjesztett Bérleti Üzemeletetési Szerződési javaslatot nem fogadja el.
2.) A Képviselő-testület álláspontja szerint a Szolgáltatóval jelenleg jogilag szabályozott az
együttműködés.
3.) Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert arra, hogy a Dél- Pest Megyei Viziközmű
Szolgáltató Kft. (korábbi nevén: GYÁVIV Kft.) és az Önkormányzat között az utóbbi
időszakban felmerült, az üzemeltetési jogviszony egyes kérdéseinek rendezetlensége miatti
problémák mielőbbi jogi rendezése érdekében egy átfogó üzemeletetési szerződés módosítási
javaslatot terjesszen a Képviselő-testület elé elfogadásra.
Határidő: 2012. június 28.
Felelős: Dr. Molnár Zsolt polgármester

k.m.f.

Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

Losonci László
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

