JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. március 14. napján 18,30 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
34/2013 (III.14.) számú határozat
Tárgy: napirend elfogadása
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a polgármester javaslatára – az alábbi
módosított napirendet fogadja el:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Óvodai beiratkozási napok meghatározása
A Föld’d Pörgető Kft.-vel kötendő ingatlan adásvételi szerződés megvitatása
A Ridzi Produkciós Iroda Kft. ajánlatának megvitatása
A Net-Kontakt Kft. szerződési ajánlatának megvitatása
A Humánpolitikai Bizottság 2012. III-IV. negyedévi beszámolójának megvitatása
2012. évi falugondnoki beszámoló megvitatása
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjról, a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról
szóló rendelet megalkotása
8) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megalkotása
9) Egyebek.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

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

A kiadmány hiteléül:
Tóbiás Mária

jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. március 14. napján 18,30 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
35/2013 (III.14.) számú határozat
Tárgy: óvodai beiratkozási napok meghatározása
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aprók Háza Óvodában a 2013/2014. nevelési
évre történő óvodai beíratások időpontjait az alábbiak szerint határozza meg:
2013. április 22. (hétfő) 8,00 órától - 18,00 óráig
2013. április 23. (kedd) 8,00 órától - 18,00 óráig
A beiratkozás helye: Aprók Háza Óvoda.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, óvodavezető
k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Tóbiás Mária

jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. március 14. napján 18,30 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
36/2013 (III.14.) számú határozat
Tárgy: a Föld’d Pörgető Kft.-vel kötendő ingatlan adásvételi szerződés jóváhagyása
1) Péteri Község Önkormányzata az előterjesztés szerinti ingatlan adásvételi szerződéstervezet
lényegi tartalmának alapul vételével adásvételi szerződést köt a Föld’d Pörgető Kft.-vel (1188
Budapest, Damjanich utca 111., képviselő: Molnár Béla ügyvezető) a Péteri külterület 082/5
hrsz-ú ingatlan vonatkozásában.
2) A Képviselő-testület a megkötendő adásvételi szerződésben az alábbiakat köti ki:
a) a Képviselő-testület a 7. pontban meghatározott első vételár-részletet foglalóként
határozza meg,
b) a szerződéstervezet 12. pontjában szereplő kamat a vételárból mindenkor még
hátralévő vételárrész teljes egészére vonatkoztatva kerül meghatározásra,
c) a szerződéstervezet 21. pontja törlésre kerül
d) a Képviselő-testület az ingatlan 13/30-ad részéhez tartozó vételár megfizetése
vonatkozásában megfelelő garanciák vállalását (jelzálogjog, bankgarancia) írja elő a
vevő irányába,
e) a Képviselő-testület az ingatlan 17/30-ad részének vételári megfizetését - a vevő
kérésének megfelelően - az alábbiak szerint fogadja el:
szerződéskötéskor 5.000.000 forint (foglaló)
2013. május 31-ig: 5.000.000 forint
legkésőbb 2013. július 31-ig: 7.000.000 forint
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a végleges adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Tóbiás Mária

jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. március 14. napján 18,30 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
37/2013 (III.14.) számú határozat
Tárgy: a Ridzi Produkciós Iroda Kft. ajánlatának jóváhagyása
1) Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
vagyonkezelésében lévő Péteri 082/6 hrsz-ú ingatlant a Ridzi Produkciós Iroda Kft.
(székhely: 1156 Budapest, Sárfű u. 3. fszt. 1/A.) 2013. február 1-től, 2014. február 1-ig
határozott időre bérbe vegye.
2) A Képviselő-testület a bérleti díj összegét szezonban? Március 1-től, november 30-ig (9
hónap) havi 200.000 forint, szezonon kívül: február, december, január (3 hónap) havi 50.000
forint összegben állapítja meg. A bérleti díj június 1-jétől történő megemelése érdekében a
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy május hónapban a bérlővel további
egyeztetéseket folytasson.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést - annak a
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet egyidejű értesítésével - aláírja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Tóbiás Mária

jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. március 14. napján 18,30 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
38/2013 (III.14.) számú határozat
Tárgy: a Net-Kontakt Kft. szerződési ajánlatának megvitatása
1) Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a NetKontakt Kft.-vel további egyeztetések folytatására, és az előfizetői szerződés megkötésére.
Amennyiben az előfizetői szerződés megkötésre kerül, akkor a Képviselő-testület eláll a
110/2012.(VI.15.) SZÁMÚ határozatában meghatározott követelései érvényesítésétől a NetKontakt Kft.-vel szemben.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a tárgyalások folyamán legyen
figyelemmel arra is, hogy a Net-Kontakt Kft. 2012. év tavasza óta ténylegesen térítésmentesen
használ önkormányzati tulajdonú ingatlant, szolgáltatása biztosítása céljából.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. március 14. napján 18,30 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
39/2013 (III.14.) számú határozat
Tárgy: a Humánpolitikai Bizottság 2012. III-IV. negyedévi beszámolójának megvitatása
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság 2012. III-IV.
negyedévi beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Tóbiás Mária

jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. március 14. napján 18,30 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
40/2013 (III.14.) számú határozat
Tárgy: falugondnoki beszámoló tudomásul vétele
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évről szóló falugondnoki beszámolót
tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Tóbiás Mária

jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. március 14. napján 18,30 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
41/2013 (III.14.) számú határozat
Tárgy: falugondnoki feladatok ellátására vonatkozó javaslatkérés
1) Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete értékelve a közmunkaprogramban
bekövetkezett nagymértékű változásokat, és tekintettel az önkormányzati ingatlanok
rendszeres karbantartására és üzemeltetésére, a megváltozott közmunkaprogram további
működtetése indokolja a falugondnoki munkakör jellegének átgondolását.
2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert arra, hogy ezen kérdések megoldása érdekében
tegyen a Képviselő-testületnek javaslatot a településüzemeltetés, a helyi közfoglalkoztatás és a
helyi önkormányzati ingatlanok működtetésének összefüggéseiben az ún. falugondnoki
feladatok ellátására vonatkozóan.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Tóbiás Mária

jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. március 14. napján 18,30 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
42/2013 (III.14.) számú határozat
Tárgy: módosító javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelettervezethez
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló rendelettervezet
1) 7.§(1) bekezdése az alábbiak szerint módosuljon: „ A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosítások jogát valamennyi előirányzat vonatkozásában 10 %-ig, de
legfeljebb 1.000.000 forintig a Polgármesterre ruházza át. Amennyiben az átcsoportosítás a Közös
Önkormányzati Hivatal vagy az Óvoda vonatkozásában megállapított kiadási előirányzatot érint,
átcsoportosítás előtt a Polgármester köteles az Óvoda Vezetőjével, illetve a Jegyzővel egyeztetni.
Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát
fenntartja magának.”
2) 7.§(2) bekezdése az alábbiak szerint módosuljon: „Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a
Polgármester egy hónapon belül köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg
javaslatot tenni.”
3) 8.§(5) bekezdése törlésre kerüljön, ezáltal a bekezdések száma változik.
4) 8.§(6) bekezdése - mely a 3) pont értelmében 5) bekezdésre változik - az alábbiak szerint
módosuljon: „A kiadási előirányzatok felhasználása során 500.000 forint feletti
kötelezettségvállalás esetén ugyanarra a műszaki, megvalósulási tartalomra szólóan, a Képviselőtestület legalább 3 írásos árajánlat beszerzését teszi kötelezővé.”
5) Tartalékok bemutatása elnevezésű 6. számú melléklete az alábbiak szerint módosuljon:
a) Általános tartalék
5 255 e Ft
b) Céltartalék
14 893 e Ft
Kedvezményes gyermekétkeztetés várható visszafizetési összege
6 000 e Ft
KÖVÁL: 2011. évi be nem hajtott szemétdíj megfizetés
2 600 e Ft
HSG:TÖKT 2009-2011. évi finanszírozási igénye
2 000 e Ft
Iskolai konyha működtetésének költsége
500 e Ft
DPMV Zrt. árkiegészítés
2 500 e Ft
Sportpálya felújítási pályázat önrész
1 293 e Ft
c) Tartalék összesen
20 148 E Ft
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester
A kiadmány hiteléül:
Tóbiás Mária
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. március 14. napján 18,30 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
43/2013 (III.14.) számú határozat
Tárgy: a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatósága felé megkeresés a 3311-es
országos közút Péteri-Gyömrő közötti szakaszának állapota ügyében
1) Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel az Alaptörvény 32.
cikkének (1) j) pontjában foglaltakra, illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 7.§(1) bekezdésében foglaltakra, megkereséssel él a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatósága felé megkeresés a 3311-es országos közút
Péteri-Gyömrő közötti szakaszának állapota ügyében.
2) A Képviselő-testület az 1) pontban hivatkozott jogszabályok szerint kezdeményezi, hogy a
közútkezelő a jelzett útszakaszt – annak igen rossz állapota miatt – újítassa fel.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat döntéséről a
közútkezelőt értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester
A kiadmány hiteléül:
Tóbiás Mária
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. március 14. napján 18,30 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
44/2013 (III.14.) számú határozat
Tárgy: az Üllői Mecénások Egyesület kérelmének elbírálása
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Földváry-Boér Elemér Művelődési Ház
tánctermét, előterét és vizes helyiségeit 2013. április 15-től – 2013. április 21-ig az Üllői Mecénások
Egyesület részére térítésmentesen használatba adja azzal, hogy a helyiségek tisztántartásáról maga
köteles gondoskodni.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester
A kiadmány hiteléül:
Tóbiás Mária
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. március 14. napján 18,30 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
45/2013 (III.14.) számú határozat
Tárgy: a körzeti megbízott részére laptop biztosítása
1) Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Péteri körzeti
megbízott részére, feladatinak hatékony ellátása érdekében térítésmentesen egy laptopot
biztosít.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a laptopot maximum 50.000 ezer
forint értékben beszerezze.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a laptop használatba adására
vonatkozó szerződést a Monori Rendőrkapitánysággal megkösse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester
A kiadmány hiteléül:
Tóbiás Mária
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

