JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. március 21. napján 09,30 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
46/2013.(III.21.) számú határozat
Tárgy: napirend elfogadása
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a polgármester javaslatára – az alábbi
módosított napirendet fogadja el:
1) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylése
2) Pusztai Józsefné kérelmének megvitatása
3) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjról, a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról
szóló rendelet megalkotása
4) 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 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:
47/2013.(III.21.) számú határozat
Tárgy: közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylése
1) Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok könyvtári és
közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 4/2004.(II.20.) NKÖM rendelet alapján
a közművelődési érdekeltségnövelő támogatási igényt nyújt be a Földváry-Boér Elemér
Művelődési Ház vonatkozásában
2) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(III.14.) önkormányzati
rendeletben bruttó 889 ezer Ft került betervezésre a Művelődési Ház technikai, műszaki
eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására.
3) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás megigényléséhez szükséges
intézkedéseket tegye meg.

Határidő: támogatás igénylés benyújtására: 2013. március 25.
támogatás felhasználására: 2013. december 31.
Felelős: jegyző
k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Danyi Dezsőné

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:
48/2013.(III.21.) számú határozat
Tárgy: zárt ülés elrendelése
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pusztai Józsefné kérelmének megtárgyalásához
zárt ülést rendel el.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Danyi Dezsőné

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:
50/2013.(III.21.) számú határozat
Tárgy: módosító javaslat a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó
szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjról, a talajterhelési díjjal kapcsolatos
adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló rendelettervezethez
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi vízgazdálkodási hatósági
jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjról, a talajterhelési díjjal
kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló rendelettervezet
1) 2. §-a az alábbiak szerint módosuljon:
A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés
alapján szennyvízelhelyezést – ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is - alkalmaz.
2) 4. §-a az alábbiak szerint módosuljon:
(1) A talajterhelési díj alapja:
a) a vízmérő által mért, számlával, méréssel igazolt vízfogyasztás m3-ben számított
mennyisége,
b) mérési lehetőség hiányában: az önkormányzat e rendelet szerint megállapított átalány
vízmennyiség: 3 m3/fő/hó.
(2) Az (1) bekezdés szerinti díjalapot csökkenti
a) az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott, közműves ivóvíz szolgáltató
által elismert vízmennyiség;
b) a 11/2002. (IX.23.) számú rendeletben meghatározott locsolási célú kedvezmény szerinti
vízmennyiség;
c) az a számlákkal igazolt mennyiség, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából olyan arra
feljogosított szervezettel szállíttat el, amely folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti
elhelyezését igazolja;
d) az új ingatlan építéséhez felhasznált vízmennyiség, a használatbavételi engedély
kiadásának, vagy a tényleges használatbavételnek az időpontjáig.
3) 7. és 8. §.-a kikerüljön törlésre, ezzel a rendelettervezet §-ainak száma változik.
4)

9. §.- amely a 3) pont értelmében 7.§-ra változik - az alábbiak szerint módosuljon:
(1) Mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó,
(a) ahol a háztartásban kizárólag 70 év feletti személyek élnek és a személyenkénti kibocsátás
a 2 m³/hó mennyiséget nem haladja meg,
(b) ahol a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a bevallás évében
hatályos öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 100 %-át,
(c) ahol az egyedül élő kibocsátó havi nettó jövedelme nem haladja az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 120 %-át.
(2) 50 %-os díjkedvezményben részesül az a kibocsátó,
(a) ahol a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a bevallás évében
hatályos öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150 %-át,
(b) ahol az egyedül élő kibocsátó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.

(3) A jogosultságot minden évben a bevallással egyidejűleg lehet érvényesíteni, a
mentességre illetve a díjkedvezményre való jogosultságra vonatkozó dokumentumok
becsatolásával.
5) 10. §.- mely a 3) pont értelmében 8.§-ra változik - alábbiak szerint módosuljon:
A kibocsátó az éves díjfizetési kötelezettségéről évente a tárgyévet követő év március 31-ig
tesz bevallást, az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon.
6) 11. §-a. a 3) pont értelmében 9. §-ra módosuljon.
7) 12. §.- amely a 3) pont értelmében 10. §-ra változik - az alábbiak szerint módosuljon:
A kibocsátónak a díjat, illetve a díjelőleget az önkormányzat 65100015-11353412 számú
„Talajterhelési díj” beszedési számlája javára kell megfizetni.
8) 13: törlésre kerüljön.
9) 14. §.-a 11. §-ra változik, melynek (1) bekezdése az alábbiak szerint módosuljon:
(1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit először a 2012. évről szóló
bevallásokhoz kapcsolódóan kell alkalmazni.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Danyi Dezsőné

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:
51/2013.(III.21.) számú határozat
Tárgy: a sportpályán lévő büfé bérleti üzemeltetésére vonatkozó bérleti szerződés
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a
sportpályán lévő büfé bérleti üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötésére.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Danyi Dezsőné

jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

