JEGYZŐKÖNYV

Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat
Képviselőtestületének 2008. február18-án 19,00 órakor tartott soros ülésén.
Jelen vannak: Dr. Szászik Károly
Veszteg Ferenc
Dr. Foltin Brunó
Kirchner Sándorné
Dr. Molnár Zsolt
Dr. Rostás Imre

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő (6 fő)

Henke Zsuzsanna
jegyző
Hajdu István Szlovák Kisebbségi Önkormányzat elnöke
Samu Gyuláné PEB nem képviselő tagja
Danyi Dezsőné
jegyzőkönyvvezető
Bejelentéssel távol: Hrutka Ferenc
Dr. Berényi Zoltán
Kalina Enikő
Kallós Attila

képviselő
képviselő
képviselő
képviselő (4 fő)

Dr. Szászik Károly polgármester: Tisztelettel köszöntöm a határozatképes
létszámban megjelent Képviselőtársaimat. Bejelentéssel van távol Hrutka
Ferenc, Dr. Berényi Zoltán, Kalina Enikő és Kallós Attila. Köszöntöm Samu
Gyulánét a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság nem képviselő tagját, a Testületi ülés
állandó meghívottait, az intézmény munkatársait, és javaslatot szeretnék tenni a
mai ülés napirendi pontjaira, az írásban kiküldöttnek megfelelően, azzal a
kiegészítéssel, hogy az első napirendi pontot megelőzően a Jog, Ügyrendi
Bizottság elnöke a vagyonnyilatkozatok vizsgálatáról adna rövid jelentést. Azt
szeretném kérdezni Képviselőtársaimtól, hogy a kiküldött és az általam
elmondottakon kívül más napirendi javaslata van-e valakinek, vagy módosító
indítványa az előterjesztett napirendekhez?
Más napirendre vonatkozó javaslat nem hangzott el.
Amennyiben nincs, kérem, hogy az írásban kiküldött napirendeket szavazzuk
meg.
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Köszönöm szépen. A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodó szavazat nélkül – egyhangúlag – az alábbi napirendet fogadta el:
1.) Samu Gyuláné a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság nem képviselő tagjának
eskütétele.
2.) A Polgármester és a jegyző tájékoztatója.
3.)

A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása.
(határozathozatal)
Előterjesztő: Henke Zsuzsanna
jegyző

4.) Döntés könyvvizsgáló kiválasztásáról.
(határozathozatal)
Előterjesztő: Henke Zsuzsanna
jegyző
5.) „Monor és környéke központi orvosi ügyelet ellátása” érdekében
lefolytatott közbeszerzési eljárásban Monor Város Képviselőtestületének az eljárást lezáró és ezzel kapcsolatos döntései elfogadása.
Előterjesztő: Dr. Szászik Károly
polgármester
6.) Egyéb aktuális feladatok.
7.) Kérdések (interpellációk), közérdekű bejelentések.
8.) ZÁRT ülés.
a.) Javaslat Péteriért emlékplakett kitüntetés odaítélésére.
Előterjesztő: Dr. Szászik Károly
polgármester
Javasolom, és egyben felkérem Kirchner Sándorné képviselőt a jegyzőkönyvhitelesítésére. Kérem Képviselőtestületet, aki ezzel egyetért, szavazatával
jelezze.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodó
képviselő Kirchner Sándorné képviselőt választotta meg jegyzőkönyvhitelesítőnek.
Dr. Szászik Károly polgármester: Felkérem Dr.
vagyonnyilatkozatok vizsgálatáról történő tájékoztatásra.

Rostás

Imrét

a

Dr. Rostás Imre Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke,
képviselő: Tisztelt Képviselő-testület bizottságunk megvizsgálta a képviselők és
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családtagjaik vagyonnyilatkozatát. Első körben kisebb hiányosságokat találtunk,
ezeket visszaadtuk pótlásra. Egy kivételével a hiányosságokat mai napig
mindenki pótolta, a többi képviselő vagyonnyilatkozata rendben van. Kallós
Attila felhatalmazó nyilatkozatáról hiányzik két aláírás, sajnos Képviselő úr
most beteg, amint pótolja az aláírásokat jogilag minden vagyonnyilatkozat
rendben lesz.
Dr. Szászik Károly polgármester: Kérem Jegyző asszonyt, hívja fel Képviselő
úr figyelmét, hogy mielőbb pótolja a hiányosságot.

1.)Samu Gyuláné a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság nem képviselő
tagjának eskütétele.
Dr. Szászik Károly polgármester:
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagját
Samu Gyulánét
Kérem, hogy az eskütételhez szíveskedjenek felállni, a megválasztott bizottsági
tagok az ÉN-SZÓ elhangzása után saját nevüket, majd hangos szóval az eskü
szövegét együtt mondják utánam.
A Bizottságok nem képviselő tagja Képviselő-testület előtt az alábbi esküt tette
le:
„ÉN ………………………………. ESKÜSZÖM, HOGY HAZÁMHOZ, A
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGHOZ, ANNAK NÉPÉHEZ HŰ LESZEK, AZ
ALKOTMÁNYT ÉS AZ ALKOTMÁNYOS JOGSZABÁLYOKAT
MEGTARTOM; AZ ÁLLAMI ÉS SZOLGÁLATI TITKOT MEGŐRZÖM;
MEGBÍZATÁSOMHOZ HÍVEN PÁRTATLANUL, LELKIISMERETESEN
JÁROK EL ÉS A LEGJOBB TUDÁSOM SZERINT MINDEN
IGYEKEZETEMMEL PÉTERI JAVÁT SZOLGÁLOM.
ISTEN ENGEM ÚGY SEGÉLJEN."
Dr. Szászik Károly polgármester: Felkérem Jegyző Asszonyt, szíveskedjék
megtenni a szükséges intézkedés annak érdekében, hogy Tóth Ágnes, aki sajnos
most nem tudott megjelenni, a következő ülésünkön le tudja tenni esküjét.

2.)

A Polgármester és a jegyző tájékoztatója.

Dr. Szászik Károly polgármester: Néhány dologról Jegyző asszony és én
szeretnék tájékoztatást adni az első napirend keretében. Január 8-án Kistérségi
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Társulási ülés volt, ahol több napirend került megtárgyalásra, ahol személyesen
képviseltem az önkormányzatot. Két napirendet szeretnék ebből kiemelni, az
egyik a közoktatás fejlesztés a kistérségi feladatellátás keretében. Dr. Novák
István egy köznevelési KHT vezetője kapott a kistérségtől felkérést, hogy
tekintse át a kistérség oktatási- nevelési intézményeit olyan szemüvegen
keresztül, hogy nézzük meg, hogy az intézmény fenntartói együttműködések
lehetőségét hol milyen formában lehetne kiépíteni. Májusra készül el ez az
anyag, erről a Társulás tájékoztatást fog kapni és én magam is gondoskodom
arról, hogy a Képviselő-testület a legfontosabb megállapításokat, különös
tekintettel a településünkre vonatkozó kérdésekről megfelelő információ
birtokába jusson.
A másik, amiről szólni szeretnék, a mikro körzeti társulási megállapodások
elfogadása benne a szociális ellátással kapcsolatban korábban kezdeményezett
és a testület felhatalmazásával aláírt megállapodásra utalnék, úgy tűnik, hogy a
korábbi információk néhány vonatkozásban módosulnak és egy belátható időn
belül vissza kell rá térni, hogy a társulás keretében, vagy önállóan ésszerűbb-e
ennek a szociális ellátásnak a működtetése. Kérem Jegyző asszonyt, hogy a
közben ebben a témában beérkezett információkról majd mondjon néhány
mondatot.
Következő, amiről szólni szeretnék: az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium illetékes főosztályvezetőjének még decemberben elküldtünk egy
levelet, amelynek a lénye, hogy az iskola, illetve a tornaterem építésével
kapcsolatosan milyen pótmunkák végezhetőek el az elnyert címzett támogatás
felhasználásának keretében. A mai napon érkezett meg a válasz, szükséges a
gyors és soron kívüli értelmezése, miután több jogszabályra hivatkozik ez a
válaszlevél, annak érdekében, hogy tudjuk mely feladatok végezhetők el ennek a
beruházásnak a keretében és mely feladatoktól kell netán eltekintetni
mindenfajta következmény nélkül.
Január hónapban soron kívüli állásfoglalást kértek tőlünk a Középmagyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Építésügyi Osztályától, hogy
az I. fokú építéshatósági feladatot hogyan kívánjuk ellátni. Tudvalévő
Képviselő-testület előtt, hogy ezt évek óta önállóan településünk látja el. Mi egy
gyors egyeztetést hajtottunk végre Jegyző asszonnyal, Alpolgármester úrral és
úgy foglaltunk állást, hogy a magunk részéről a személyi feltétele biztosítva van
az építéshatósági feladatok ellátásának. A költségvetési támogatást akkor még
nem láttuk teljesen pontosan, a költségvetés készítésének keretében kell azt
egyértelműen megnézni és a testületnek eldönteni, hogy változatlanul önállóan,
vagy netán más településekkel együttműködve kívánjuk ellátni. Gyors döntést
nem kell hoznunk, de mindenképpen mérlegelni kell a szakmai, gazdasági
előnyöket és hátrányokat egyaránt.
Nagyon sokszor szóba került már az OTP részéről ennek az évek óta húzódó
bank automatának az elhelyezése. Január 15-én az OTP illetékese kint járt és két
helyszínt tekintett meg. Az egyik helyszín magánszférában van az
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Alpolgármester által üzemeltetett üzlethelyiségben a másik az önkormányzat
épületében. Mindkettőt megnézte, visszajelzést még nem kaptunk.
Képviselő-társaim! Elég régóta vártunk arra, hogy a 4-es elkerülő úttal
kapcsolatosan valamifajta írásban is megfogalmazott álláspont is alakuljon ki.
Az
egész
feladatcsomag
kezelése
január
1-jétől
a
Nemzeti
Infrastruktúrafejlesztési Zrt.-nek a feladata, aki egyértelműen leírta azt, hogy az
Országgyűlés 2007. június 18-án törvényben fogadta el az önálló
nyomvonalként megépítését a második ütemnek kétszer két sávban, ezzel
kapcsolatosan az a levélnek az ígérvénye, hogy minden további lépésről
megfelelő rendszerességgel írásos tájékoztatást kapunk. Remélem, hogy ez azt
fogja jelenteni, hogy 2009-ben ennek az útnak az építése megkezdődhet.
A következő, amiről szólni szeretnék a Képviselő-testület előtt ismert, hogy az
Avi Holding bejelentette a foglalónak a visszaigénylését egy levélben, melynek
az összege 5.363.000,- Ft, ebben a kérdésben segítséget kértem és kaptam Dr.
Kiss György ügyvéd úrtól és Dr. Rostás Imre képviselő-társunktól,
egybehangzóan az volt a jogi álláspont, hogy ez a követelést vissza kell utasítani
a megfelelő jogszabályokra és a korábbi történésekre, az előszerződés írásos
felbontására való hivatkozással mi a magunk részéről a követelést egyértelműen
visszautasítottuk. Az elmúlt hetet megelőzően érkezett egy újabb levél, amiben
Ők megerősítik a korábbi igényük fenntartását és ezt mindfajta indok és
számítási alap nélkül, megfejelik 4 millió forintos kártérítési igénnyel. A levelet
ismételten átadtam Dr. Kiss György ügyvéd úrnak, Ő a napokban mérlegeli,
hogy egyáltalán erre a levélre kell-e reagálnunk. Valószínű, hogy igen, de
természetesen megerősítjük a korábbi álláspontunkat, mely szerint
visszautasítjuk ezt a véleményünk szerintünk megalapozatlan követelést.
A korábbi testületi ülésen a parkolók és csomópontok összefüggően kiírt
pályázat felvillantotta annak a lehetőségét, hogy a vasúti megálló környékén
parkolókat lehet kialakítani. Futottunk még 2-3 kört ebben a kérdésben, a lényeg
az, hogy a rendelkezésünkre álló terület, mely nem egészen 350 m2, nem teszi
lehetővé egy ilyen projektnek a megvalósítását. Ezen a pályázaton nem tudunk
részt venni.
Pogácsás Tibor polgármester egy levélben keresett meg, megmozdult a KözépDunavölgyi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, ez a korábbi három
szakhatóságnak az egyesített jogutódja, akik egy informális megbeszélésre
hívták azokat az önkormányzatokat, amelyeken a keletkezett szennyvíz érinti a
Gyáli patakot. Minket a tulajdonközösség vezetője Pogácsás Tibor polgármester
úr képviselt, ő kötelességének érezte, hogy értesítsen bennünket az ott
elhangzottakról. Ennek a lényege az, hogy az érintett települések kb. 15-20
település csatorna és főleg tisztítófejlesztésének akadálya lehet, hogy a jelenlegi
szennyvíztisztító kapacitások növelésére a szakhatóságok csak akkor adnak ki
engedélyt, ha a teljes vízgyűjtőterületre kidolgozott tanulmánnyal tudják az
igénylők alátámasztani, hogy a növekvő tisztított szennyvíz minősége és
mennyisége a Gyáli patakra illetve az azt befogadó Soroksári Duna ágra nem
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fejt ki kedvezőtlen hatást. Azt gondolom, hogy a levél további részével
egyezően egy szakértő céget kell közösen felkérnünk ennek a kidolgozására és
természetesen nekünk egy belátható időn belül nyilatkoznunk kell arról, hogy
vállaljuk-e a költségek ránk eső részét. Bízom benne, hogy nem az fog kiderülni,
hogy egyértelműen blokkolja a várható fejlesztéseket, ugyan is ez nagyon sok
településnek komoly gondot és problémát okozna. Abban kérem a
felhatalmazást, hogy ezeken a tárgyalásokon részt vehessek. Csak azért is mert
mi benyújtottunk közösen ezzel kapcsolatban egy pályázatot és az örömteli,
hogy jó esélyünk van.
A laktanya megosztásával kapcsolatosan Sztagó Ignác mérnök urat kértem el,
aki a tervezetét a laktanya megosztásának elvégezte. Kérem a Gazdasági
Bizottságot, hogy véleményezze ezt a megosztást annak érdekében, hogy a
testület korábbi döntése alapján már ezekkel a helyrajzi számokkal tudjuk adott
esetben előszerződést vagy szerződést kötni és a kiírandó pályázatokat is a
konkrét helyrajzi számok megjelölésével tudjuk majd kiírni.
Henke Zsuzsanna jegyző: Csak egy mondattal szeretném kiegészíteni
Polgármester által elmondottakat, az építéshatósággal kapcsolatban 2008.
február 1-jén lépett hatályba az a jogszabály, ami alapján fel kell mérnünk, hogy
fel tudja-e vállalni az önkormányzat továbbra is önállóan fenntartani az
építéshatóságot. Ha nem tudjuk a Kistérségi Társulás fogja ellátni és utána már
nem kaphatjuk vissza ennek a feladatnak az ellátását. Személyi feltétele
biztosított, ellenben a jogszabály előír mérőeszközöket, személygépkocsi,
amivel rendelkezni kell, ezt a költségvetés tervezése menetében a bizottság
véleményezi majd. A házi szociális gondozással kapcsolatban beléptünk
társulásba Monor gesztorságával Csévharaszttal együtt, de felmerült olyan, hogy
ha átveszik munkajogilag és jubileumi jutalomra lesz jogosult, akkor a
normatívából nem tudják ezt kifizetni, ezért ebben az esetben
önkormányzatunknak kell felvállalni. Egy levélben megkeresem Monort és
kérek írásos állásfoglalást.
A januári Pénzügyi Bizottsági ülésen a bizottság javasolta a testületnek, hogy
kérje fel az Állami Számvevőszéket, hogy a 2006. évi teljes körű gazdálkodást
ellenőrizze le, ezt a javaslatot a testület elfogadta. Az Állami Számvevőszék felé
a határozatot elküldtem, várjuk a választ. Telefonon előzetesen nem biztattak.
Azt mondták, hogy szigorú ellenőrzési tervvel dolgoznak és nem biztos, hogy a
kis önkormányzatok ebbe be fognak férni. Úgy szintén a Pénzügyi Bizottság
javaslata alapján a Testület felkérte a Jogi Bizottságot, hogy vizsgálja meg a
GYÁVIV Kft.-vel fennálló jogviszonyt. A rendelkezésre álló okiratokat
megküldtük a bizottság tagjainak.
Tájékoztatom Önöket, hogy megkaptuk január 31-én az Alapfokú
Művészetoktatási Intézmények szakmai minősítő testületétől a levelet, mely
szerint megkaptuk a minősítést és így a teljes normatívát meg tudjuk igényelni,
illetve 2008. szeptember 1-jétől még plusz normatívát is igényelni. 2004-ben
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történt az a sajnálatos eset, hogy a Hivatal bankkártyáját ismeretlen tettes
eltulajdonította, eljárás indult. A napokban kaptam meg a Monori
Rendőrkapitányság Bűnügyi osztályának határozatát, mely szerint az eljárást
megszüntették, mivel az elévült.
Molnár Zsolt képviselő úr két évvel ezelőtt szóbeli jelentést tett, mi szerint
lopják az önkormányzat tulajdonát képező erdőből a fákat, ezt akkor
bejelentettem. Sokáig nem kaptam idézést a tárgyalásra, ezért levélben
megsürgettem. Január 21-én lesz a tárgyalás. Nem kaptunk meg erre ítéletet, azt
mondták, hogy meg fogják nekünk küldeni, ahogy megérkezik az ítélet, erről
tájékoztatom a Testületet.
A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás hozott egy
határozatot, amely a környékbeli települések közoktatási feladatinak ellátásának
vizsgálatára terjed ki, december 5-ig kellett jelenteni, hogy kívánjuk-e ezt a
vizsgálatot elvégeztetni, mi jeleztük, hogy igen, ha kapunk róla tájékoztatást, a
későbbiekben elmondom.
Dr. Szászik Károly polgármester: Kérem,
tájékoztatókhoz van hozzáfűznivalója, tegye meg.

akinek

az

elhangzott

Dr. Molnár Zsolt képviselő: Megkérdezhetem, hogy ki ellen indult az eljárás?
Henke Zsuzsanna jegyző: Lódi János ellen folyt.
Dr. Molnár Zsolt képviselő: Jelentett-e be igényt az önkormányzat az ellopott
fáknak a kárértékére vonatkozóan?
Henke Zsuzsanna jegyző: Igen.
Veszteg Ferenc alpolgármester: Valószínű, hogy a nálunk elhelyezésre kerülő
bankautomata nem fog megvalósulni, mivel közölték, hogy annak költségeit
nekem kell állnom. Az önkormányzat részéről is azt fogom képviselni, hogy ne
járuljunk hozzá a költségekhez, ez nevetséges, hogy tőlünk várják el. Szeretném
megkérdezni, hogy a szemétszállítás kérdésében történt-e valamilyen lépés?
Dr. Szászik Károly polgármester: A Takács Endre igazgató úrral tárgyaltunk,
a következő soros testületi ülésre jönnek az árajánlattal. Jegyző asszony, pedig
dolgozik a helyi rendeleten, annak érdekében, hogy április 1-jével a rendszer
bevezethető legyen. A lomtalanítás a hétvégén elkezdődött.
Veszteg Ferenc alpolgármester: Szeretném,
megszüntetjük, ezután lezárnánk a szemétbányát.

ha

a

szemétszállítást
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Dr. Szászik Károly polgármester: Azt hiszem nincs más megoldás,
megközelíthetetlenné kell tenni a bányát.

3.) A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása.
(határozathozatal)
Előterjesztő: Henke Zsuzsanna

jegyző

Dr. Szászik Károly polgármester: Kérem, Jegyző Asszonyt tegye meg szóbeli
kiegészítését.
Henke Zsuzsanna jegyző: Módosult a jogszabály, az 1-es szavazókör van
kijelölve az igazolással szavazók és a hajléktalanok számára, és ebben a
szavazókörben hét főt kell megválasztanunk és egy pót tag is kell.
Dr. Szászik Károly polgármester: Kérdés, megjegyzés az elhangzottakat
követően?
Veszteg Ferenc alpolgármester: A 2-es szavazókörben 5 fő van, ott annyi is a
létszám az 1-esnél ott van plusz egy fő. Meg kell jelölnünk, hogy ki legyen a
póttag?
Henke Zsuzsanna jegyző: Meg kell jelölni a póttagot, őt majd tudom
mozgatni.
Veszteg Ferenc alpolgármester: Akkor, hogy haladjunk, Borzi Zsolt legyen a
póttag.
Dr. Szászik Károly polgármester: A határozati javaslatot bocsátom szavazásra,
az elhangzott pontosítással együtt, aki egyetért kézfeltartással jelezze.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodó szavazat
nélkül – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
6/2007. (II.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT
1.) Péteri Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Választási
eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. §. (1) bekezdése
alapján az Országgyűlési Képviselők általános választásának
lebonyolításához Szavazatszámláló Bizottságok tagjaiként az
alábbi személyeket választja meg:
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1.számú szavazókör:
Helye: Pittner Dénes Általános és Művészeti Iskola
Címe: 2209. Péteri, Petőfi Sándor utca 57. szám
Tagjai: Tóbiás László
Péteri, Ady Endre utca 38.
Csonka Veronika
Péteri, Rákóczi u. 10.
Faltuszné
Szabó Nikoletta
Péteri, Árpád u. 55.
Lendvai Józsefné
Péteri, Árpád u. 17.
Mravik Ferenc
Péteri, Táncsics u. 48.
Dr. Rostásné
Balázs Krisztina
Péteri, Táncsics u. 49.
Szenyán Ottó
Péteri, Rákóczi u. 8.
2. számú szavazókör:
Helye: Napközi-otthonos Óvoda
Címe: 2209. Péteri, Petőfi Sándor utca 60. szám
Tagjai: Mihalkó Márta Péteri, Petőfi Sándor u. 85.
Karcsai Éva
Péteri, Révai u. 18.
Gyárfás Péterné Péteri, Arany János utca 9.
Simon Rózsa
Péteri, Petőfi Sándor u. 95.
Pelyvás Lajos
Péteri, Árpád u. 57.
Póttag: Borzi Zsolt

Péteri, Rákóczi u. 51.

2.) Felkéri a Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét, hogy gondoskodjon
az eskü/fogadalom letételének előkészítéséről.
Határidő: az eskü tételére: 2008. március 1.
Felelős: Henke Zsuzsanna jegyző

4.) Döntés könyvvizsgáló kiválasztásáról.
(határozathozatal)
Előterjesztő: Henke Zsuzsanna

jegyző

Dr. Szászik Károly polgármester: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság határozati
javaslatát írásban mindenki megkapta. Kérem, akinek hozzászólása van, tegye
meg.
Henke Zsuzsanna jegyző: Több ajánlatot kérte a könyvvizsgálat elvégzésére,
melyek közül a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság az Alfa Karil Auditor
Könyvvizsgáló Kft.-t javasolja Testületnek elfogadásra az ajánlattévők közül.
Dr. Szászik Károly polgármester: Más?
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Veszteg Ferenc alpolgármester: Azért javasoltam én is ezt, a legolcsóbbat
választottuk, aminek az az oka, hogy láttuk a korábbi évek szakmai munkáját,
úgy, hogy nem láttuk semmi értelmét adni, hogy többet adjunk.
Dr. Molnár Zsolt képviselő: Kaphatnék tájékoztatást arról, hogyan történt a
pályáztatás és a kiválasztás?
Henke Zsuzsanna jegyző: Nem volt pályáztatás, csak ajánlatokat kértem be.
Tudom, hogy nem teljesen szabályos, de szorított az idő.
Dr. Molnár Zsolt képviselő: Mindhárom ajánlat ugyanolyan tartalmú és
formájú. Ezt nem tudom teljes körű, korrekt pályáztatásnak elfogadni.
Dr. Szászik Károly polgármester: Azt gondolom, hogy talán a kiválasztás
mellett az is fontos lehet, hogy egy kicsit egyértelműben határozzuk meg azokat
a feladatokat, amit még könyvvizsgálat keretében szeretnénk elvégeztetni, azzal
együtt, hogy nincsenek túl jó tapasztalataink, és nem kevés az a pénz, amit egyegy könyvvizsgálatért ki kell fizetni. Van-e még más vélemény, kérdés?
Aki a Pénzügy Ellenőrző Bizottság javaslatával egyetért és a határozati
javaslattervezetben megfogalmazott cég kiválasztását javasolja az elmúlt év
áttekintésére, az kérem, hogy kézfeltátással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodó
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
7/2007. (II.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Péteri Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2007. költségvetési év könyvvizsgálói
feladatainak elvégzésre az Alfa Karil Auditor
Könyvvizsgáló Kft.-t kéri fel.
Határidő: folyamatos
Felelős: Henke Zsuzsanna jegyző

5.)„Monor és környéke központi orvosi ügyelet ellátása”
érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárásban Monor Város
Képviselő-testületének az eljárást lezáró és ezzel kapcsolatos
döntései elfogadása.
Előterjesztő: Dr. Szászik Károly

polgármester
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Dr. Szászik Károly polgármester: Kérdezem Jegyző asszonyt, hogy van-e
szóban elmondandóa?
Henke Zsuzsanna jegyző: Csak jóváhagyó határozatokat kérünk a testülettől.
Dr. Szászik Károly polgármester: Az ismert a Testület előtt, hogy a
pályáztatás megtörtént. A befutott cég az önkormányzatok számára viszonylag
előnyösen és a szolgáltatások skáláját kibővítve fogja ezt a nagyon fontos
feladatot ellátni. Öt darab határozat van a határozatok sorában. Az lenne a
kérésem, hogy ha nem sikerült átfutni a határozatokat, kérlek, hogy tegyétek
meg. Kérem jelezni a javaslatokat, hozzászólásokat.
Hozzászólás nem hangzott el.
Dr. Szászik Károly polgármester: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselőtestület egy képviselő nem szavazása mellett 6 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodó szavazat nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatokat hozta:
8/2007. (II.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Monor
és Környéke Háziorvosi Ügyeleti Alapellátási Társulás tagja a
„Monor és környéke központi orvosi ügyelet ellátása” elnevezésű,
Péteri Község képviseletében is lefolytatott egyszerűsített
közbeszerzési eljárásban Monor Város Képviselő-testületének
713/2007. (XII. 13.) számú eljárást lezáró döntését elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Henke Zsuzsanna jegyző
Dr. Szászik Károly polgármester: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselőtestület egy képviselő nem szavazása mellett 6 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodó szavazat nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatokat hozta:
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9/2007. (II.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Péteri Község Önkormányzata - a Társulás Társulási
Megállapodásának 13. pontjára is figyelemmel - Monor Város
Önkormányzata, mint a szerződéskötésre jogosult társulási gesztor
által az Emergency Service Kereskedelmi és Egészségügyi
Szolgáltató Kft.-vel (székhely: 1138 Budapest, Árva u. 22., – mint az
erre vonatkozó külön önkormányzati felhatalmazásunk alapján
lefolytatott közbeszerzési eljárás során győztesnek nyilvánított
ajánlattevővel - Péteri Község területére és lakosságára (illetve a
település háziorvosi körzetének ügyeleti ellátására) vonatkozóan is
megkötött, Monoron 2007. december 22-én aláírt feladatellátásifeladatátvállalási, megbízási szerződést jóváhagyja, az abban Péteri
Község Önkormányzatát illető jogokat elfogadja, a ráeső
kötelezettségeket pedig magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Határidő: folyamatos
Felelős: Henke Zsuzsanna jegyző
Dr. Szászik Károly polgármester: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselőtestület egy képviselő nem szavazása mellett 6 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodó szavazat nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatokat hozta:
10/2007. (II.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Péteri Község Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy az Emergency
Service Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kft. a település
területén a központi orvosi ügyeleti feladatokat – területi ellátási
kötelezettséggel, a megkötött szerződés és a hatályos jogszabályok
keretei között - teljes körűen ellássa.
Határidő: folyamatos
Felelős: Henke Zsuzsanna jegyző
Dr. Szászik Károly polgármester: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselőtestület egy képviselő nem szavazása mellett 6 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodó szavazat nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatokat hozta:
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11/2007. (II.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Péteri Község Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy az Emergency
Service Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kft. a feladat
ellátására közvetlen finanszírozási szerződést kössön az illetékes Pest
megyei Egészségbiztosítási Pénztárral.
Határidő: folyamatos
Felelős: Henke Zsuzsanna jegyző
Dr. Szászik Károly polgármester: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselőtestület egy képviselő nem szavazása mellett 6 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodó szavazat nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatokat hozta:
12/2007. (II.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Péteri Község Önkormányzata a közbeszerzési eljárás során felmerült
– az eladott ajánlati dokumentációk árából nem fedezett -, Monor
Város Önkormányzata által teljesített költségeket (kötelező
közbeszerzési szakértő díja, eljárási hirdetmények díjai, a szerződés
megkötéséről szóló tájékoztató díja) a társulás tagjaként a lakossága
arányában, külön elszámolás szerint fizeti meg Monor Város
Önkormányzata számára.
Határidő: folyamatos
Felelős: Henke Zsuzsanna jegyző
Dr. Szászik Károly polgármester 10 perc szünetet rendelt el, a szünet után
Képviselő-testület folytatja munkáját, a jelen lévő képviselők száma 6 fő,
Képviselő-testület határozatképes.

6.) Kérdések (interpellációk), közérdekű bejelentések.
Dr. Szászik Károly polgármester: Kérdés, interpelláció van-e?
Dr. Molnár Zsolt képviselő: A költségvetést a Testület a jövő héten első
körben fogja tárgyalni, vagy már elfogadásra fogja tárgyalni?
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Henke Zsuzsanna jegyző: Tudomásom szerint első körben, a Pénzügyi
Bizottság múlt héten első körben már megtárgyalta, tett javaslatokat, az most
kerül átdolgozásra, még egyszer a Bizottság meg fogja tárgyalni, és ezt követően
első körben a testület elé.
Dr. Molnár Zsolt képviselő: Ha jól emlékszem már tavaly sem tartottunk
közmeghallgatást. A közmeghallgatás évente egyszer kötelező. Kérdezném,
hogy van-e ennek konkrét oka?
Dr. Szászik Károly polgármester: Csak tavaly nem volt, azt megelőzően
minden esztendőben volt közmeghallgatás, ami jegyzőkönyvvel dokumentálva
van. Tavaly ez csak részleges volt, mivel nem az egész települést érintő
kérdésről tárgyaltunk a Polgártársaink egy részével, hanem csak a Deák Ferenc,
Ady Endre és Deák Ferenc utca lakóival. Nem fogjuk elmulasztani, ebben az
évben, meg fogjuk tartani a közmeghallgatást. Kérdés van-e még?
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Dr. Szászik Károly polgármester a
nyilvános ülést 20,40 órakor berekesztette. Képviselőtestület zárt ülésen
folytatta tovább munkáját, amelyről külön jegyzőkönyv készült.
Péteri, 2008. május 22.

Dr. Szászik Károly
polgármester

Henke Zsuzsanna
jegyző

Kirchner Sándorné
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő5

