JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. augusztus 26. napján, 19,00 órakor tartott rendkívüli ülésének
jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
158/2013.(VIII.26.) számú határozat
Tárgy: napirend elfogadása
1.) Az Aprók Háza Óvoda „Katica” csoportszobájának karbantartási munkálatai
2.) A települési szilárd hulladék kezelésére szervezett helyi hulladékkezelési
közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatala
3.) Az Önkormányzat 2012. évi zárszámadási rendelet-tervezetének auditálására beérkezett
árajánlatok megvitatása
4.) Egyebek.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

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. augusztus 26. napján, 19,00 órakor tartott rendkívüli ülésének
jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
159/2013.(VIII.26.) számú határozat
Tárgy: az Aprók Háza Óvoda „Katica” csoportszobájának karbantartási munkálatai
1.) Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aprók Háza Óvoda számára a
költségvetés általános tartalékának terhére 200.000 Ft-ot csoportosít át a Katica
csoportban felmerült karbantartási munkálatok finanszírozására.
2.) A Képviselő-testület felkéri az óvodavezetőt, hogy a szükséges munkálatokat végeztesse
el.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

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. augusztus 26. napján, 19,00 órakor tartott rendkívüli ülésének
jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
160/2013.(VIII.26.) számú határozat
Tárgy: módosító javaslat a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett helyi
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelettervezethez
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a települési szilárd
hulladék kezelésére szervezett helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
rendelettervezet:
-

-

-

-

-

-

2. §-ának (2) bekezdésének a.) pontja az alábbiak szerint módosuljon: „a.) Péteri teljes
belterület”;
2. §-ának (2) bekezdésének a.) pontja az alábbiak szerint módosul: „b.) Péteri
külterületéből a
- „Haleszi kert” területe, mint üdülőterület,
- a Dózsa György utca külterületi része a 045/20. hrsz-ú ingatlanig,
- a Kölcsey utca külterületi része a a 043/20. hrsz-ú ingatlanig”;
7. §-a kerüljön törlésre;
8. §-ának (7) bekezdése kerüljön törlésre;
8. §-ának (6) bekezdése az alábbiak szerint módosuljon:
„(6)Az ingatlanhasználót nem terheli a közszolgáltatás kötelező igénybevételének a
kötelezettsége olyan beépítetlen ingatlan tekintetében, ahol hulladék nem keletkezik és
életvitelszerűen nem lakott”;
9. §-a (5) bekezdésre kerüljön törlésre;
11. §-ának (2) bekezdésében a (beleértve az alapdíjat) szövegrész kerüljön törlésre;
11. §-ának (3) bekezdése kerüljön törlésre;
11. §-ának (3) bekezdésében a hivatkozott (3) bekezdés (2) bekezdéssé módosuljon;
11. §-ának (4) bekezdése az alábbiak szerint módosuljon:
„(4)A díjat az ingatlanhasználó a közszolgáltató által kiállított számla ellenében,
havonta utólagosan fizeti meg a közszolgáltatónak;
13. §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosuljon:
„(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás felfüggesztését kérheti az
Önkormányzattól az az ingatlanhasználó, akinek a használatában álló ingatlanán
életvitelszerűen nem tartózkodik senki, illetve a lakcímnyilvántartási-rendszer szerint
az ingatlanon állandó lakcímmel, illetve tartózkodási hellyel
személy nem
rendelkezik”;
13. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészüljön ki:
„(3)A
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás
szüneteltetését
kérheti
az
Önkormányzattól az az ingatlanhasználó, akinek az ingatlana 30 napnál hosszabb ideig
– külföldön való tartózkodás miatt – lakatlan, amennyiben ezt a tényt előre írásban
bejelentett. A külföldön tartózkodás tényét a jegyző jogosult ellenőrizni”;
13. §-ának (4) bekezdése az alábbiak szerint módosuljon:

-

-

„(4) A közszolgáltatás felfüggesztéséről, illetve szüneteltetéséről a jegyző dönt, és a
döntésről haladéktalanul értesíti a közszolgáltatót”;
13. §-ának (5) bekezdése az alábbiak szerint módosuljon:
„(5) A közszolgáltató a szolgáltatás felfüggesztéséről, illetve szüneteltetéséről szóló
értesítés kézhezvételét követő hónaptól nem jogosult a díj számlázására”;
13. §-ának (7) bekezdésében az (1)-(2) bekezdés helyébe (1)-(3) bekezdés kerüljön;
13. §-ának (8) bekezdésében az (6) bekezdés helyébe (7) bekezdés kerüljön;
A rendeletből a „Melléklet” megnevezés törlésre kerüljön.
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JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. augusztus 26. napján, 19,00 órakor tartott rendkívüli ülésének
jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
161/2013.(VIII.26.) számú határozat
Tárgy: közbeszerzési eljárás megindítása
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít „Közszolgáltatási
szerződés Péteri Község települési szilárd hulladékának összegyűjtésére és ártalmatlanításra
történő elszállítására” tárgyában.
A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
A Bíráló Bizottság tagjának a következő személyeket választja meg:
•
•
•
•

Keresztény Anikó
Losonci László
Bakosné Kiss Erzsébet
Kovács Gábor

Ajánlattételre felkéri a következő vállalkozásokat:
•
•
•
•
•

GERJE-FORRÁS Nonprofit Kft. (2721 Pilis, Rákóczi út 67.
Tápiószecsői Víziközmű Kft. (2251 Tápiószecső, Árpád u. 43.)
Gyömrői Településfejlesztő és Városüzemeltető Nonprofit Kft. (2230 Gyömrő,
Táncsics Mihály út 43.)
Vetüsz Kft. (2220 Vecsés, Damjanich u. 34.)
Kövál Zrt. (2200 Monor, Kossuth Lajos u. 147.)

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
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JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. augusztus 26. napján, 19,00 órakor tartott rendkívüli ülésének
jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
162/2013.(VIII.26.) számú határozat
Tárgy: 2012. évi zárszámadás auditálása
1) Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi
zárszámadásának könyvvizsgálatára vonatkozó megbízás adásához további árajánlatok
beszerzését tartja szükségesnek.
2) A Képviselő-testület felkéri a hivatalt, hogy a könyvvizsgálatra vonatkozóan 2013.
szeptember 2-ig további árajánlatok beszerzéséről gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

k.m.f.
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polgármester
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jegyző
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Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. augusztus 26. napján, 19,00 órakor tartott rendkívüli ülésének
jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
163/2013.(VIII.26.) számú határozat
Tárgy: Jávor József lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása
1) Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Jávor József 8900
Zalaegerszeg, Göcseji út 62. sz. alatti lakosnak a Péteri, Petőfi Sándor utca 80. sz.
alatti önkormányzati lakásra vonatkozó bérleti szerződését 2014. január 11-ig terjedő
időtartamra meghosszabbítja.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított bérleti szerződés
aláírására.
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JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. augusztus 26. napján, 19,00 órakor tartott rendkívüli ülésének
jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
164/2013.(VIII.26.) számú határozat
Tárgy: az „Európa a polgárokért 2004-2013.: I.1 intézkedés, Testvérvárosok
polgárainak találkozói tárgyú pályázaton való részvétel
1. Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a „Európa a
polgárokért 2004-2013.: I.1 intézkedés, Testvérvárosok polgárainak találkozói tárgyú
pályázati kiírást, és úgy dönt, hogy „Barátsággal az EU-ban, hármas testvér települési
találkozó” elnevezéssel ezen pályázaton indulni kíván.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a benyújtandó pályázatot
teljes körűen készítse elő.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához
szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
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