JEGYZŐKÖNYV

Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat
Képviselőtestületének 2008. február 27-én 19,00 órakor tartott soros ülésén.
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Dr. Szászik Károly polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit,
megkezdjük mai ülésünket. Felkérem Jegyző asszonyt, a mikrofon használatával
kapcsolatosan tájékoztassa Képviselő-társaimat.
Henke Zsuzsanna jegyző: Elmondja a mikrofon használatáról szóló
tájékoztatót.
Dr. Szászik Károly polgármester: Javaslatot szeretnék tenni a mai napirendi
pontokra. Javasolom, hogy a kiküldöttekhez képest a második és harmadik
napirendet cseréljük meg, mert Takács úr csak később fog megérkezni. Kérem,
akinek a napirendekkel kapcsolatosan van egyéb javaslata, hozzászólása, tegye
meg.
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Dr. Rostás Imre Jog, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke,
képviselő: Napirendek előtt szeretném tájékoztatni a Testületet, hogy Kallós
Attila is leadta vagyonnyilatkozatát, rendben találtuk, így a Képviselő-testület
összes tagja részt vehet a mai ülésen.
Dr. Molnár Zsolt képviselő: Szeretném megkérdezni, hogy a helyben kiosztott
anyag tartalmaz-e érdemi döntést, vagy döntési javaslatot?
Karsai Márta műszaki ellenőr: Igen, most dönteni kell, hogy elfogadja-e a
Képviselő-testület a pótmunkákat és, hogy elfogadja-e a határidő módosítást,
mert akkor meg kell kezdenünk a szerződés módosítását.
Dr. Molnár Zsolt képviselő: Nem szeretném sokáig húzni az időt, de láttunk az
anyagban egy olyan levelet, amit az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályától kapott meg az
önkormányzat, amelyben azt a véleményt erősíti meg, amit a Képviselő-testület
többször is ezzel kapcsolatban kifogásolt, hogy fejjel megyünk a falnak, és
ésszerűbb lenne, ha a jogszabályok szerint dolgoznánk. Megmondom őszintén,
hogy nem feltétlenül tartom ezt az előterjesztést alkalmasnak tárgyalásra, mert
három perccel korábban kaptuk meg. Javasolnám levenni napirendről. Had
fejezzem ki azt a fajta nem tetszésemet, hogy az ülésnek 80 %-a olyan
előterjesztéseket tartalmaz, ami egyértelműen a Gazdasági Bizottság ügykörébe
tartozó előterjesztés és emlékeim szerint két hete beszéltem Polgármester úrral,
akkor két hét múlva szerdára kaptam ígéretet, hogy akkor lesz testületi ülés,
ehhez képest péntek este találtam az anyagot a postaládában, lehetősége sem
volt, hogy a Bizottság megtárgyalja, véleményezze.
Dr. Szászik Károly polgármester: Én erre a köztünk folytatott
telefonbeszélgetésre nem egészen így emlékszem, de nem gondolom, hogy ezt
érdemes megvitatni. A dolog érdemi része, azt gondolom, hogy az itt ülők közül
arról senki nem tehet, hogy a Minisztérium, egy időben - a Testület
felhatalmazása alapján - elküldött levélre késedelemmel válaszolt. Amikor a
levél megérkezett, mi azonnal gondoskodtunk arról, hogy a bonyolító szervezet
és cég, ezt soron kívül kézbe vegye. És mi is megtettünk mindent, hogy a levél
szakszerű és korrekt, jogi és szakmai értelmezése és közbeszerzési értelmezése
megtörténhessen. A jelenleg kiadott anyaggal kapcsolatos kritikát sajnos
kénytelen vagyok elfogadni, azt azonban azt kérem Képviselő úr által és mások
által is mérlegelni, hogy éppen azért, mert rendkívül gyorsan haladtak ezek a
kérdések, időben rendkívül bezsúfolódtunk, hiszen az utolsó simításokra ebben a
kérdésben, egyeztető megbeszélésekre a tegnapi és a mai napon került sor.
Magunk is azt a következtetést vontuk le, amit Te megfogalmaztál Képviselő úr,
hogy ne menjünk fejjel a falnal. Ezért vontuk le azokat a következtetéseket a
Minisztérium leveléből, ami az anyagban egyértelműen kiderül és bármennyire
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is fáj a szívem, kemény 18-20 millió forintról a legvégén kénytelenek leszünk
lemondani, de abszolút törvényesen és szabályosan járunk el ebben a kérdésben
és semmifajta felesleges kockázatot nem vállalunk. Én nem javasolnám a
napirendről történő levételt, de éppen azért, hogy legyen mód egymással is
konzultálni, maradjunk abban, hogy Karsai Márta, amit fontosnak tart szóban
elmondja Képviselő-testületnek, a Képviselő-testület tagjai mindazon
kérdéseket, amelyek megfogalmazhatók ebben a fázisban felteszik, erre a
válaszait megadja és ebben a kérdésben a döntést akkor fogom kérni, amikor a
testületi ülés egyéb napirendi pontjain végigmegyünk. Beszorultunk egy kicsit
időben, rajtunk kívülálló okok miatt.
Veszteg Ferenc alpolgármester: A bizottságoknak meg kellett volna tárgyalni.
Vannak olyan képviselők, akik nem értenek hozzá, én sem értek sok dologhoz,
ott bizony a bizottság véleményére hagyatkozom. Az eredeti 2. napirendnél a
díjak jóváhagyását sem lehet megtárgyalni, hiszen ez költségvetést is érint, ez
érinti a 2008-as költségvetésünket is, ezt sem tudjuk érdemben megbeszélni. Az
iskolabővítéssel kapcsolatban pedig, ennyi számot kapunk pár perccel ezelőtt és
hozzunk egy felelős döntést? Akkor, amikor határozott kérése volt a Képviselőtestületnek két dologban is, amire a cég nem is reagált. Mi kértük a talajcsere
számláját, hova vitték a fertőzött talajt. Kérem, tegyük az utolsó napirendi
pontnak, ennek tárgyalásában nem kívánok részt venni. Kérem, hogy a
Bizottsági munkák helyeződjenek előtérbe.
Dr. Szászik Károly polgármester: Ami az általad említett napirendet jelzi a
szemétszállítással kapcsolatban, semmiféle vita nincs köztünk, megállapodtunk,
hogy a mai ülésen meddig tudunk elmenni ebben. Egy-két kérdésben állást
tudunk foglalni, ami pedig pénzügyi összefüggéseket igényel a soron következő
Pénzügyi Bizottság fogja megtárgyalni, véleményezni.
Képviselő-társaim az írásban kiküldött, az általam szóban megfogalmazott
sorrendi módosításokkal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.
A Képviselőtestület 2 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és 3 tartózkodó
szavazattal a napirendet nem fogadta el.
Dr. Szászik Károly polgármester: Ez gondolom, hogy az iskolaépítéssel
összefüggő napirenddel van. Előterjesztek egy másik indítványt, hogy ezt a
napirendet ma vegyük le és az egyéb napirendeket tárgyaljuk meg. Kérem, aki
egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 2 tartózkodó
szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:
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1.) A Polgármester és a jegyző tájékoztatója.

2.) A 2008. április 1-jétől érvényes lakossági szemétszállítási díjak
jóváhagyása és az ezzel összefüggő feladatok meghatározása.
(határozathozatal)
Előterjesztő: Takács Endre
elnök-igazgató
3.) Képviselő-testület
2004-2006.
között
hozott
határozatainak
végrehajtására vonatkozóan a Péteri Községi Önkormányzatának
megbízásából végzett belső ellenőri vizsgálat alapján készült belső
ellenőri jelentés megvitatása.
(határozathozatal)
Előterjesztő: Dr. Szászik Károly
polgármester
Henke Zsuzsanna
jegyző
4.) A volt legénységi épület pályázati kiírásának áttekintése és jóváhagyása
és a Bíráló Bizottság megválasztása.
(határozathozatal)
Előterjesztő: Dr. Szászik Károly
polgármester
5.) A JUNIOR Vendéglátó Zrt. kérelmének elbírálása.
(határozathozatal)
Előterjesztő: Dr. Szászik Károly
polgármester
6.) A HUNGARO-KÁBEL Zrt. kérelmének elbírálása.
(határozathozatal)
Előterjesztő: Dr. Szászik Károly
polgármester

7.) Tájékoztató pályázati lehetőségekről.
8.) Egyéb aktuális feladatok.
9.) Kérdések (interpellációk), közérdekű bejelentések.
10.) ZÁRT ülés.
a.) Szociális kérelmek elbírálása.
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(határozathozatal)
Előterjesztő: Henke Zsuzsanna

jegyző

Javasolom, és egyben felkérem Dr. Foltin Brunó képviselőt a jegyzőkönyvhitelesítésére. Kérem Képviselőtestületet, aki ezzel egyetért, szavazatával
jelezze.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodó
képviselő Dr. Foltin Brunó képviselőt választotta meg jegyzőkönyvhitelesítőnek.

1.)A Polgármester és a jegyző tájékoztatója.
Dr. Szászik Károly polgármester: A budapesti Agglomerációs Tanács felkért
arra, hogy legyek tagja a Ferihegyi Döntéselőkésztő Bizottságnak, ezt a feladatot
én jó szívvel vállalom. Kértem Alpolgármester, ha e miatt akadályozva leszek, a
helyettesítésemet lássa el. Arról van szó, hogy az a fejlesztés, ami a Főváros
határában az agglomerációban és azon túl elindult, annak több elem érintheti
településünket is, nem baj, ha ezeket az információkat birtokoljuk, a döntéseket
ismerjük, és a magunk módján az esetleg befolyásoljuk.
A Vasút illetékes vezetőinek decemberben írtam egy levelet azokkal a
problémákkal összefüggően, amik foglalkoztatták utazóközönségünket és több
interpelláció tárgyát is képezték. A levélre azóta sem kaptunk választ, a
napokban a Területi Igazgatónak írtam egy levelet azzal a kéréssel, hogy most
már a levél megválaszolása mellett legyen módunk egy személyes találkozóra és
egy helyszíni szemlére.
A Kistérségi Főépítész egy nagyon korrekt beszámolót nyújtott be és erre az
évre szóló költségvetést, amelyet a Főépítészi Iroda Tanácsa által
véleményeztünk, jóváhagytunk. Örömünkre úgy sikerült ezt a tevékenységet
elindítani, hogy már láthatóak azok a szakmai szándékok, amelyeknek az
eredménye településenként különböző módon jelentkezik, viszont van egy olyan
jellegű gond és egyben kérés is, hogy Tervtanácsot nem tudta felépíteni a
Főépítész Úr. Azért fénymásoltam le ezt a levelet, ami a Pest Megyei Építész
Kamara Elnökétől Dr. Hajnóczi Pétertől jött, mert ebből is kiderül, hogy a
Tervtanácsoknak egyre nagyobb szerepet szánnak. Képviselő-társaim az a
kérésem, hogy ha a településen van ismeretségük, építészmérnök végzettségű,
kellő tapasztalattal rendelkező személyre, akkor szíveskedjetek arra a
figyelmemet felhívni és javasolnunk kell, amiből a település szintén élvezhet
bizonyos előnyöket. A tervtanácsban végzett tag külön gazdasági, pénzügyi
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terheléssel nem jár, mert, úgy gazdálkodott a Kistérségi Főépítész, hogy annyi a
pénzmaradvány, hogy erre az évre a Tervtanács tagjait ebből tudja finanszírozni.
OTP. Egy kicsit szokástól eltérően emeltebb hangon próbáltuk megtudni, hogy
mi van ezzel a bankautomatával. Nagyon gyors választ kaptunk, egyelőre
szóban, hogy pozitív döntés született. Bízom benne, hogy belátható időn belül ez
írásban is meg fog érkezni. A két helyszínről szóltunk, amennyiben a válasz
pozitív lesz, meg fogjuk beszélni a részleteket, tájékoztatjuk a Testületet.
A Polgárőr Egyesületnek szombaton Közgyűlése volt. Dr. Rostás Imre és
jómagam vettünk részt ezen az ülésen. Korrekt beszámolókat hallgattunk meg.
Viszont meglepetésünkre mindenfajta előzetes jelzés nélkül a Polgárőr
Egyesület elnöke lemondott. Ő azt szerette volna, hogy azon a Közgyűlésen
megtörténik a tisztújítás. Mi kértük, hogy 60 napon belül válassza meg a
szervezet az új elnökét.
Henke Zsuzsanna jegyző: A népszavazással minden nap van dolgunk. Múlt
héten sikeres vizsgát tettem a választási anyagból. A Választási Iroda felállt,
akik még nem rendelkeztek eskütétellel, letették. Apparátuson belül is
megtörtént ünnepélyes keretek között. Holnap lesz a Választási Iroda tagjainak
az oktatása. Pénteken kezdődik az első országos főpróba, kedden és szerdán lesz
a második és a harmadik főpróba. Az urnákat már megkaptuk, tájékoztatók már
itt vannak. A szavazatszámláló bizottság tagjainak az eskütétele és az oktatására
jövő héten kerül sor. A szavazófülkéket holnap fogjuk ellenőrizni. Felkészültünk
erre a munkára.
Dr. Szászik Károly polgármester: Kérem, hogy a jövő héten gondoskodjunk
az eskütételről. Kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban?
Kérdés nem hangzott el.

2.)A 2008. április 1-jétől érvényes lakossági szemétszállítási díjak
jóváhagyása és az ezzel összefüggő feladatok meghatározása.
(határozathozatal)
Előterjesztő: Takács Endre

elnök-igazgató

Dr. Szászik Károly polgármester: Kérem, szíveskedjenek szólni Takács
Endrének, hogy jöjjön be. Ha van szóbeli kiegészíteni való, szíveskedj
megtenni.
Takács Endre KÖVÁL Zrt. elnök-igazgató: Jó estét kívánok. A szükséges
dokumentumokat eljuttattam a Hivatalnak. Ezek a szerződés-tervezet, valamint
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egy megerősítő díjjavaslat, a korábbi díjjavaslat kivonata, illetve a
hulladékgyűjtő edény eladásáról szóló szerződés-tervezet. Reméltük, hogy majd
március hónapra több információnk lesz, de sajnos nincs több információ, de
lehet, hogy jövő hónapban se lesz több, ha lesz sem lesz elegendő arra, hogy az
ígért időpontban a környezetgazdálkodási rendszer beinduljon. Üzleti akadálya
nincs a rendszer beindulásának, a vagyonkezelő szervezet, aki a vagyon
kezelné, ugye 6,3 milliárdos beruházásról van szó, a lerakó fogadóképes, csak
nincs egy szervezet, amelyik a vagyonkezelést elvégezné. Nem tudjuk, hogy
mikor fog beindulni, de várható, hogy július 1-je előtt nem fog, ezért gondoltuk
azt, hogy a december hónapban kiadott javaslatunk erősítjük meg. Nyilván ez
egy átmeneti időszak és a körülmények változása esetén újra kell a díjat és a
feltétételeket is tárgyalni, amennyiben lényegi változás nem lesz, mehet minden
a maga útján továbbra is a korábbiak szerint. Kérem, fogadják el az
ajánlatunkat, ha van valakinek kérdése, szívesen válaszolok.
Dr. Szászik Károly polgármester: Köszönöm a tájékoztatót. Nem túl
lelkesítő, ami Cegléden ebben a kérdésben zajlik. Kértem Pogácsás kollegát,
hogy a térség valamennyi érintett község önkormányzata nevében kérje fel
Cegléd Város polgármesterét, mint a gesztor önkormányzat vezetőjét, hogy
kezdeményezze a Konzorciumi Tanács összehívását, amikor ez megtörténik,
természetesen tájékoztatni fogom a Testületet. Döntöttünk arról, hogy március
31-én a régi rendszerű szemétszállításnak - egy lombtalanítással, ami már
zajlik - vége. Április 1-jével - erre a bizonyos átmeneti időszakra - ezt a
szolgáltatást el kell indítani, ezt elő kell készíteni és meg kell szervezni. A
testületnek a mai napon arra van módja és lehetősége, hogy kimondja, hogy a
KÖVÁL Zrt-vel szerződést kíván kötni. Azt, hogy milyen konkrét feltételekkel
azt még úgy gondolom, hogy egy bizottsági és egy testületi ülésen át kell
tekinteni, miután költségvetést is érint. Tehát a tarifák tekintetében nem hozunk
a mai ülésen döntést. Egy dolgot előzetesen szeretnék kérni, hogy a 120 és a 80
literes kukák álljanak rendelkezésünkre.
Dr. Molnár Zsolt képviselő: Azt vettem észre, hogy néhány nappal ezelőtti
kérdéseke is másképp emlékszünk vissza. Novemberben ugyan így ültünk,
ugyan ezt tárgyaltuk, ugyan ezzel az anyaggal. Szerencsétlen Elnök úr
többedszer van a testületi ülésen úgy, hogy nem tudunk előbbre haladni. Eltelt
három hónap és nem vagyunk beljebb két méterrel sem, miközben már döntést
lehetne hozni arról, hogy megkötjük a szerződést. Ugyan ezek a feltételek
voltak, tudtuk, hogy nem indul el a rendszer, tudtuk, hogy ideiglenes
megállapodást kell kötnünk, abba is belementünk, hogy törvénytelenül kötjük
meg, mert pályáztatni kellett volna, tudtuk az árakat, nem teljesen látom azt,
hogy milyen döntést kell még ma meghozzunk. Itt egy döntésre van szükség,
amikor kimondja a testület, hogy milyen díjtételekkel, megmondja, hogy szó
szerint milyen szerződéssel köt szerződést és indulhat a szállítás elsejétől. Most
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megint döntést hozni arról, hogy elviekben megbízzuk, de még se bízzuk meg,
mert majd még a Bizottság megtárgyalja, hogy miképp bízzuk meg, egy kicsit
komolytalannak tartom.
Nem kapnak a bizottság elnökei tájékoztatást, ezért nem tudnak a bizottságok
dolgozni, ezért pont ott tartunk, mint három hónappal ezelőtt, miközben már
működhetne megfelelő körülmények között. A Testület mindent eldöntött. Nem
tudom az elmúlt három hónapban mi történt az előkészítéssel.
Dr. Szászik Károly polgármester: Én úgy emlékszem a dilemmáig
eljutottunk, hogy kivel kössük az átmeneti időszakra, vagy a hosszú távú
szerződést, de arra nem emlékszem, hogy a testület ki mondta volna, hogy ezt a
KÖVÁL Zrt.-vel kössük meg, ha rosszul emlékszem, akkor természetesen ezt
vállalom. Úgy gondolom, hogy ezt még ki kell mondani. A másik kérdés, úgy
gondolom, hogy azt semmilyen körülmények között nem lehet a számlánkra
írni, hogy a 16. határidő sem lett betartva Cegléden, erről úgy gondolom
egyikünk sem tehet. Jegyző asszony, ha rosszul emlékszem és a testület már
kimondta, a KÖÁL Zrt.-vel szerződést köthetünk, akkor természetesen
visszavonulok, én úgy emlékszem, hogy még nem mondtuk ki.
Takács Endre KÖVÁL Zrt. elnök-igazgató: Kiegészítést szeretnék tenni. A
szerződés-tervezetben és a bérleti szerződés-tervezetben is benne van a 80
literes szemetes edény, ezt azért mellé kell tenni, hogy ugyan annyiért tudjuk
beszerezni, és ugyan annyiért tudjuk bérbe adni is, de mi ezt a saját
készletünkből tudjuk biztosítani, nem abból, ami a városé, mert a városnak csak
120 literes edényei vannak nálunk tárolva, de, hogy ne legyen fennakadás,
ezeket rendelkezésre tudjuk bocsátani.
Támogatom Molnár úr indítványát, ha tudnak valamiben dönteni, döntsenek. A
szolgáltatónak is kell tudnia, hogyan kell felállítania a stábját, bizonyos idő kell
a felkészülésre.
Dr. Molnár Zsolt képviselő: Két kérdésre szeretnék választ kapni. Megjelenik
olyan, hogy gépköltség és két járműnek van bérleti díja.
Takács Endre KÖVÁL Zrt. elnök-igazgató: Két javaslat volt itt már
novemberben is. Az akkori információink szerint úgy volt, hogy január 1-jével
indul a rendszer, de nem indult. Nem az, amit a Molnár úr néz. A jogszabály
olyat ír elő, hogy akkor lesz aktuális a díjrendszer, amikor indul és meglátjuk,
hogy telítik a központi költségeket.
Dr. Molnár Zsolt képviselő: Köszönöm a választ. 16 millió az éves költsége a
1 nap 16 fuvar elszállítása. Megértem, hogy minden településre arányosan
osztódik meg a költség, de nem merült fel annak a lehetősége, hogy adott
település szemétszállítási költségeit költségeljük be és ne az összes település
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költségeit dobjuk szét? Miért a péteri szemétdíjban érvényesül a nagyobb
települések nagyobb szeméttermelő készsége?
Takács Endre KÖVÁL Zrt. elnök-igazgató: Az üzleti filozófiánk az, hogy
egységes díjakat alkalmazunk. Péteri messzebb van, mint Monor, akkor több,
Monorierdőn meg kevesebb, de mint ahogy a csatornánál sem egyforma
költségek merülnek fel, de kölcsönös előnyök mentén kialakult összefogás és
kialakított szolgáltatási kör, logikusan egy szolgáltatási díjjal működik, ennek
sok előnye van. Azonos nagyságrendű települések között is vannak
különbségek. Mi úgy döntöttünk, hogy ebbe nem együnk így bele, így
komplexen kedvező az egész körnek. Tudatos volt, hogy nem vesszük külön a
településeket, mert pont a perifériában lenne drágább.
Dr. Molnár Zsolt képviselő: A válasz kielégítő volt, köszönöm szépen.
Hrutka Ferenc képviselő: Ez az ár akkor júniusig érvényes?
Takács Endre KÖVÁL Zrt. elnök-igazgató: Azt tudom itt felelősséggel
kijelenteni, ha ezt a díjakat elfogadják, még a nagy rendszer be nem indul és a
központi lerakóba nem lehet vinni, ezt az árat tartjuk, sőt a gyűjtőszigetek
beindítását is ebbe a rendszerbe és ebbe a költségkeretbe képzeltük el, külön
térítés nélkül.
Dr. Szászik Károly polgármester: Köszönjük az információkat, az értékes
tájékoztatót. Jegyző asszonytól kérdezném, hogy jól emlékszem, hogy nem
mondta ki a testület, hogy felhatalmazást ad arra, hogy a KÖVÁL Zrt.-vel
szerződést köthetünk.
Henke Zsuzsanna jegyző: Nem emlékszem, hogy volt a határozat.
Takács Endre KÖVÁL Zrt. elnök-igazgató: Nálam van egy határozat.
Többen beszélnek egyszerre, és tapsolnak.
Takács Endre KÖVÁL Zrt. elnök-igazgató: Ez a 207/2007. (XII.19.) számú
határozat, amely így hangzik:
„Péteri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy legkésőbb
2008. március 31-ig szerződést köt KÖVÁL Zrt.-vel (2200. Monor, Kossuth
Lajos út 147.) a lakossági kommunális hulladék gyűjtésére, szállítására,
elhelyezésére.
Felkéri Jegyzőt a helyi rendelet előkészítésére, amely már tartalmazza a
hulladékszállítás tarifáit.
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A szerződés megkötéséig, az átmeneti időszakra Paput Miklós vállalkozó
végezze a továbbiakban is a hulladék elszállítását, melynek összege 2008. január
1-jétől bruttó 150.000,- Ft/hó. Ezen összeg tartalmazza a március 30-ig
elvégzendő lomtalanítást is, felkéri a polgármestert ennek megszervezésére.
Január hónapban el kell készülnie annak a soron kívüli Hírlevélnek, amely az
újszerű hulladékszállítás valamennyi a polgárokat érintő információt
tartalmazza.”
Dr. Szászik Károly polgármester: A testület állásfoglalása egyértelmű. Jegyző
asszony készítsük elő a helyi rendeletet. További döntést hozni nem kell.
Köszönjük a munkádat.
Takács Endre elhagyja a termet.
Kallós Attila képviselő: Szégyen és gyalázat, amit történt, ¾ 9 van. Az első
témáról is egy órát beszélgettünk, pedig szóltunk, hogy vegyük le napirendről,
most meg olyanról, több mint egy órát beszélgettünk, amiről már megszületett a
döntés és előre jeleztük ezt is, hogy ne beszéljünk róla.
Dr. Szászik Károly polgármester: Amikor a meghívót aláírtam akkor az eredeti
szándékom az volt, hogy a mai napon a tarifák tekintetében is döntünk, a kukák
bérleti díjait illetően, az esetleges szociális kedvezményeket illetően, ennek az
előkészítésére sajnálatos módon nem került sor, mert néhány számítást
szükséges, és indokolt elvégezni.
Veszteg Ferenc alpolgármester: Próbáltam arra terelni, hogy még szükség van
döntésre. A Testületnek dönteni kell, hogy adunk-e kedvezményt vagy nem, mert
azt ki kell fizetni a különbséget, és az érinti a költségvetést. Kérném, hogy
gondolkozzunk el, hogy lesznek-e kedvezmények, vagy nem?

3.) Képviselő-testület 2004-2006. között hozott határozatainak
végrehajtására
vonatkozóan
a
Péteri
Községi
Önkormányzatának megbízásából végzett belső ellenőri vizsgálat
alapján készült belső ellenőri jelentés megvitatása.
(határozathozatal)
Előterjesztő: Dr. Szászik Károly
Henke Zsuzsanna

polgármester
jegyző

Dr. Szászik Károly polgármester: Az írásos anyag kiment. Kérem, akinek
hozzászólása van, tegye meg.
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Henke Zsuzsanna jegyző: Október hónapban zajlott le a belső ellenőrzés,
többször volt itt a belső ellenőr. Az adott időszak összes határozatát le kell
fénymásolni, elvitte kiértékelte. Decemberben sok napirendi pont volt a testületi
ülésen, ezért került át erre az évre.
Dr. Szászik Károly polgármester: Kérdés?
Kallós Attila képviselő: Szerintem ez a munka használhatatlan úgy, ahogy van.
Konkrétan egy nesze semmi, fogd meg jól. Nem tükrözi a valós képet, ennek
értelmét egyáltalán nem látom.
Dr. Molnár Zsolt képviselő: Véleményt én sem mondanék különösebben,
ennek értelmét nem látom. A testület által meghatározott célt, amit kértünk nem
az volt, hogy……nem is megyek bele. Szakmailag nem is tudom minősíteni. Át
kell gondolni a testületnek, hogy mennyi ideig kíván a Kistérségi Társulás által
végeztetni a belső ellenőrzést, amennyiben a munkák ilyen színvonalúak
lesznek, akkor nincs értelme ilyen formában belső ellenőrzést végeztetni. Olyan
szempontból szerencsénk van, hogy nem mi költöttünk erre, hanem a Kistérségi
Társulás, bár nem az Ő hibájuk, hogy ilyen munkát végeztek.
Veszteg Ferenc alpolgármester: Nem folytatnám tovább. Javasolom a
Testületnek, hogy jelezze a Kistérség felé, hogy ez a szolgáltatás nem működik
megfelelően és gondoskodjanak a továbbiakban, hogy használhatóvá váljon, ami
elősegíti a munkát a továbbiakban.
Dr. Molnár Zsolt képviselő: Lehet az tudni, hogy mennyibe került?
Henke Zsuzsanna jegyző: Nem tudom, utána fogok nézni.
Egyéb hozzászólás, kérdés nem hangzott el.
Dr. Szászik Károly polgármester: A javaslatot elfogadom, tájékoztatóként
kezeljük, bízza meg a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy jelezze az
Alpolgármester úr által megfogalmazott kérést, hogy a belső ellenőrzést végző
céget próbáljuk meg úgy kiválasztani, hogy célzott, az igényeknek megfelelő
színvonalas, szakmailag megalapozott anyagok készüljenek. Kérem, aki a
Képviselő-testület 2004-2006. között hozott határozatainak végrehajtására
vonatkozó belső ellenőri vizsgálat alapján készült belső ellenőri jelentést
elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodó szavazat
nélkül – egyhangúlag – az alábbi határozatokat hozta:
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16/2008. (II.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2004-2006. között hozott határozatainak végrehajtására
vonatkozó belső ellenőri vizsgálat alapján készült belső
ellenőri jelentést e l f o g a d j a.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
Dr. Szászik Károly polgármester 15 perc szünetet rendel el. Képviselő-testület
a szünet után folytatta munkáját. A jelen lévő képviselők száma 10 fő,
Képviselő-testület határozatképes.

4.)A volt legénységi épület pályázati kiírásának áttekintése és
jóváhagyása és a Bíráló Bizottság megválasztása.
(határozathozatal)
Előterjesztő: Dr. Szászik Károly

polgármester

Dr. Szászik Károly polgármester: A napirendhez a következőt szeretném
hozzátenni. Javaslatot szeretnék tenni a Bíráló Bizottság tagjaira:
Dr. Molnár Zsolt elnök
Dr. Berényi Zoltán tag
Hrutka Ferenc tag,
természetesen a bizottság munkájában részt vehet a Polgármester és az
Alpolgármester. A pályázat kiírásával érkezett hozzám egy olyan javaslat, hogy
a költségek csökkentése és a valóságos igények felmérése érdekében az
anyagban szereplő 082/15. helyrajzi számú laktanyai ingatlan mellett a 082/7.
helyrajzi számú ingatlant (sport pálya), melynek területe 1 ha 620 m2, ingatlan
értékbecslés szerinti értéke 26.550.000,- Ft, is kerüljön megpályáztatásra. Kérem
javaslataikat, hozzászólásaikat.
Kallós Attila képviselő: Az előző pályázatunk három újságban jelent meg,
150.000,- Ft-ba került és eredményes volt, javasolom, hogy ez is ugyan úgy
három helyen jelenjen meg, valamint az interneten az ingyenes hirdetések
között.
Dr. Berényi Zoltán képviselő: A két pályázat egyben jelenik meg, vagy külön?
Szerintem külön kellene.
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Dr. Rostás Imre képviselő: A két ingatlant külön kellene pályáztatni.
Dr. Molnár Zsolt képviselő: Nem tudom ki fogalmazta a pályázati kiírást, de
láttam már jobbat is. Ez a helyrajzi szám egyébként sem a legénységi épületé,
hanem a MEDPLAN bérli.
Dr. Szászik Károly polgármester: A korábban megfogalmazott testületi
kérésnek megfelelően a terület végleges megosztása megtörtént, így ez a
helyrajzi szám már nem a MEDPLAN által bérelt területé.
Dr. Molnár Zsolt képviselő: Úgy emlékszem bizottsági ülésen 70 %-os
vételártörlesztést kötöttünk ki, a pályázat így teljes egészében megtévesztő.
Sajnálom, hogy a Gazdasági Bizottság nem nézte át. Az előző Képviselőtestületi ülésen le lett szögezve, hogy mik legyenek a pályázatban. A pályázónak
tudnia kell, hogy ez a terület nem lesz a tulajdonuk, felfüggesztő feltétel a
HÉSZ-módosítás, a pályázat nem tartalmazza ezt a jogi problémát.
Dr. Szászik Károly polgármester: A szerződés-tervezet elkészült, jogi
kontrollt kapott, amit ennél a pályázatnál is érvényesíteni kívánunk. Nem
hiszem, hogy ezt a pályázatban kellene részleteznünk. A szerződés-tervezetben
80 %-os törlesztést kötöttünk ki, tehát jobbat, mint amit a Bizottság
meghatározott.
Dr. Molnár Zsolt képviselő: Azoknál az ingatlanoknál van telek is?
Dr. Szászik Károly polgármester: Azért tettük bele a korlátozó passzusokat, a
szerződés akkor íródik alá, amikor megtörténik a végleges telekalakítás.
Dr. Berényi Zoltán képviselő: A pályázatban meg kellene jeleníteni, nehogy
tisztességtelen pályáztatás miatt gond legyen.
Dr. Rostás Imre képviselő: Milyen stádiumban van a telekalakítás?
Dr. Szászik Károly polgármester: Már a földhivatalnál van.
Kallós Attila képviselő: Egy-egy ilyen mondat sok vevőt elriaszt.
Dr. Molnár Zsolt képviselő: Az a probléma, hogy nem tudunk túllépni, mert a
3.000 m2 köt bennünket. A valós bérelt terület kisebb is lehet, annak módosítása
pedig nem 2-3 hét.
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Dr. Szászik Károly polgármester: Úgy emlékszem, hogy Rostás doktor
megtalálta a megfelelő jogi formulát arra az esetre, amikor az ingatlan
korlátozottan kerülhet tulajdonba.
Dr. Rostás Imre képviselő: Tulajdonhányadot tud szerezni.
Dr. Szászik Károly polgármester: Ha egyszer megtaláltuk, alkalmazzuk, ilyen
egyszerű.
Dr. Molnár Zsolt képviselő: Inkorrektek vagyunk. Nem értem miért nem lehet
korrektül kiírni egy pályázatot. Nem kívánok részt venni a bizottság
munkájában.
Dr. Szászik Károly polgármester: Képviselő Úr! Nem kellene úgy tenni,
mintha nem tudnánk, hogy ennek vannak előzményei. A bizottsági ülésen is
tárgyaltunk erről. A másik ingatlan pályáztatását pedig Alpolgármester
javasolta, hogy egy pályázat kiírásával felmérhetjük a másik területre is az
igényt.
Dr. Molnár Zsolt képviselő: Elfelejtettem, hogy meg van már a nyertes.
Dr. Szászik Károly polgármester: Ezt vissza kell utasítanom.
Veszteg Ferenc alpolgármester: Az ügy előzményeit nem kell elfelejteni. Amit
elkezdtünk folytassuk, nyitva áll a pályázat mindenki számára, a fontos
információkat meg lehet kapni az Önkormányzatnál.
Dr. Berényi Zoltán képviselő: Okvetlen legyen
tájékozódjanak és kérjenek részletes felvilágosítást.

megjelölve,

hogy

Hozzászólás nem hangzott el.
Veszteg Ferenc alpolgármester győzködi Kallós Attilát, hogy vállalja el a
Pályázati Bizottság vezetését.
Dr. Szászik Károly polgármester: Összefoglalva:
- két tételt tartalmazó pályázat
- mindkét ingatlanra önállóan lehet pályázni
- részletes szóbeli, vagy telefonon történő tájékoztatást ad a Polgármester és a
Jegyző
- megjelenés: Népszabadság, Magyar Nemzet, Expressz, körzeti TV. Kérem, aki
a pályázati kiírást elfogadja, kézfeltartással jelezze.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és tartózkodó
szavazat nélkül az alábbi határozatokat hozta:
17/2008. (II.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Péteri,
082/15. helyrajzi számú és a 082/7. helyrajzi számú külterületen lévő
üzemi terület besorolású ingatlanokra vonatkozó pályázati kiírást
elfogadja.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Dr. Szászik Károly polgármester
Dr. Szászik Károly polgármester: Aki a Pályázati Bizottság elnökének Kallós
Attilát, tagjainak Dr. Berényi Zoltánt és Hrutka Ferencet elfogadja,
kézfeltartással jelezze.

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodó szavazat
nélkül – egyhangúlag – az alábbi határozatokat hozta:
18/2008. (II.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Péteri Község Önkormányzata a Péteri, 082/15. helyrajzi számú és a
082/7. helyrajzi számú ingatlanokra kiírt pályázat elbírálására
Pályázati Bizottságot hoz létre, melynek
Elnöke: Kallós Attila
Tagjai: Dr. Berényi Zoltán
Hrutka Ferenc
Határidő: folyamatos
Felelős: Henke Zsuzsanna jegyző

5.) A JUNIOR Vendéglátó Zrt. kérelmének elbírálása.
(határozathozatal)
Előterjesztő: Dr. Szászik Károly

polgármester

Dr. Szászik Károly polgármester: Kérem, mondják el véleményüket a
kérelemmel kapcsolatban.
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Kallós Attila képviselő: A tervezési költségeket ki állja?
Dr. Szászik Károly polgármester: Úgy értelmezem, hogy ezt is a Junior.
Kallós Attila képviselő: Csak abban az esetben tartom elfogadhatónak, ha a
Junior állja a költségeket.
Egyéb hozzászólás nem hangzott el.
Dr. Szászik Károly polgármester: Kérem, aki elfogadja a Junior Vendéglátó
Zrt. kérelmét, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodó
szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
19/2007. (II.127.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Péteri Község Önkormányzata a következő útpályázatába beilleszti a
Junior Vendéglátó Zrt. (1095. Budapest, Mester u. 29-31.) kb. 90
méternyi útszakaszát, amennyiben a tervezési költségeket és a
pályázat önerő finanszírozását kérelmező vállalja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Szászik Károly polgármester

6.) A HUNGARO-KÁBEL Zrt. kérelmének elbírálása.
(határozathozatal)
Előterjesztő: Dr. Szászik Károly

polgármester
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Dr. Szászik Károly polgármester: Mindenkinek kiküldtük a kérelmet, kérem,
mondják el véleményüket.
Kallós Attila képviselő: Remélem csak tájékoztatásként beszélünk a témáról,
nem kérelemként és nem határozati javaslat, akkor beszéljünk erről, ha majd a
jogos tartozását kiegyenlíti.
Dr. Rostás Imre képviselő: A Hungaro-Kábel jelentse ki, hogy nem tart igényt
a területre, bocsássa vissza a birtokot, az új céggel tárgyaljunk a bérleti
szerződésről. Egy napon meg lehet oldani háromoldalúan a birtokba adást,
jegyzőkönyvvel.
Hrutka Ferenc képviselő: Mekkora összegről kell lemondanunk? Az új bérlő
milyen hosszú időre tervezi a bérbevételt? A későbbiekben meg kívánja
vásárolni?
Dr. Szászik Károly polgármester: Október, november, december havi bérleti
díjjal tartozik. Csak bérelni kívánja az ingatlant.
Veszteg Ferenc alpolgármester: Ha a Benke úr szeretné bérelni a területet,
kössön szerződést. Ne a Hungaro-Kábel jelölje ki nekünk a vevőt. Nem tudom,
hogy erre kell-e kiírnunk pályázatot, meg kellene nézni. Ha igen, jöjjön ide és
kössük meg a bérleti szerződést.
Dr. Rostás Imre képviselő: Szerződésszegés folytán elveszett a bérletre a joga.
A Hungaro-Kábel bérleti jogát egy udvarias levélben meg kell szüntetnünk.
Benke úrral érzékeltetni, hogy próbálja elérni a Hungaro-Kábelnél, hogy
visszaadja a területet, a jogellenes birtoklással.
Dr. Molnár Zsolt képviselő: Ha megszavazzuk 800.000,- Ft-ról mond le a
Képviselő-testület. Pályáztatás nélkül a bérleti jogot sem lehet odaadni. 25
millió forint felett kötelező.
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Dr. Rostás Imre képviselő: Akkor ezt is tudatnunk kell a vevővel és a
Hungaro-Kábellel. Egy havi díj elengedését sem látom indokoltnak.
Dr. Berényi Zoltán képviselő: A Hungaro-Kábelnek elment a levél? Tudnak
róla, hogy jogcím nélkül használják a területet?
Henke Zsuzsanna jegyző: Igen a levél is elment és a határozat is.
Dr. Szászik Károly polgármester: A tárgyalás menetében úgy látom a kérelem
elutasítása felé hajlik Képviselő-testület. Felkérem Jegyző Asszonyt a levél
mielőbb íródjon meg, tájékoztassuk Hungaro-Kábelt a döntésről. Kérem, aki a
kérelem elutasítását javasolja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodó
szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
20/2007. (II.127.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Péteri Község Önkormányzata a Hungaro-Kábel Zrt.
kérelmét elutasítja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Szászik Károly polgármester

7.) Tájékoztató pályázati lehetőségekről.
Dr. Szászik Károly polgármester: A pályázati anyagot kiküldtük, kérem,
mondják el véleményüket.
Veszteg Ferenc alpolgármester: Kerékpárútra is lehetne pályázni, hiányzik a
Gazdasági Program.
Dr. Szászik Károly polgármester: A Petőfi Sándor u. méretei nem teszik
lehetővé a kerékpárutat.
Egyéb hozzászólás nem hangzott el.
Dr. Szászik Károly polgármester: Aki egyetért a pályázat benyújtásával,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodó
szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
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21/2007. (II.127.) SZÁMÚ HATÁROZAT
1./ Péteri Község Önkormányzata KMOP2007.3.2.1/A pályázaton részt kíván venni.
2./ Felhatalmazza
elkészítésére.

Polgármestert

a

pályázat

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Szászik Károly polgármester

8.) Egyéb aktuális feladatok.
a.) Borbarát Kör „PÉTERI” név használatához hozzájárulás
kérés.
Dr. Szászik Károly polgármester: A Borbarát Kör kérelmét csatoltuk az
anyaghoz, a Péteri név használatához kérik a Képviselő-testület hozzájárulását.
Kérem, akinek kérdése van, tegye fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Dr. Szászik Károly polgármester: Kérem, aki a Borbarát Kör kérelmének
eleget téve, azzal egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodó szavazat
nélkül - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
22/2008. (II.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT
1./ Péteri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Péteri község címeréről, zászlajáról és azok
használatáról szóló 26/1995. (XII.13.) számú
önkormányzati rendelet 4. §. (1) bekezdésében foglaltak
alapján hozzájárulását adja, hogy a „Borbarát Kör”
helyi társadalmi szervezet a „Péteri” nevet felvegye és
„Péteri Borbarát Kör”-ként használja.
2./ Képviselő-testület határozatát bírósági bejegyzéshez
történő használás érdekében hozta és adja ki.
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Határidő: 2008. február 29.
Felelős: Dr. Szászik Károly polgármester

b.) Óvoda kérésének megtárgyalása.
Dr. Szászik Károly polgármester: Az óvodából a szülők kezdeményezésére
érkezett egy kérelem, hogy nevet szeretnének változtatni, melyhez kérik a
Képviselő-testület hozzájárulását. Kérem, mondják el véleményüket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Dr. Szászik Károly polgármester: Kérem, aki egyetért azzal, hogy az óvoda
készítse elő a névadást, az összesített javaslatot és terjessze be Képviselőtestület elé, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodó szavazat
nélkül - egyhangúlag – hozzájárul, hogy a Péteri Óvoda készítse elő és terjessze
be a névadásra szóló javaslatát.

c.) Emléktábla elhelyezése.
Dr. Szászik Károly polgármester: Az iskolaépítés befejezésekor javasolom,
hogy helyezzünk el emléktáblát az új iskolában, melyre elkészítettem egy
tervezetet. Kérem, mondják el véleményüket.
Dr. Rostás Imre képviselő: Az emléktábla elhelyezésnek van kultúrája,
személyi szerzői jogok figyelembevételével kell megtervezni. A projektvezető
nem szerző. Dr. Gajdos Istvánt meg kell kérdezni, hogy hozzájárul-e, hiszen Ő
volt a tervező.
Dr. Berényi Zoltán képviselő: Klasszikus formában javasolom. Tervezőnél
nem a személyt, hanem a közösséget, az A.D.U. Építészirodát javasolom.
Legyen rajta az ellenőrző és az építtető.
Kallós Attila képviselő: Az emléktáblára a tervezőt fel lehet írni. Kivitelező,
alvállalkozó projektvezető ne legyen rajta.
Dr. Rostás Imre képviselő: Középre a Péteri címert kellene elhelyezni.
Veszteg Ferenc képviselő: Szerintem üljünk neki még egyszer.

d.) Előterjesztés a Pittner Dénes Általános és Művészeti
Iskolai,
Napközi-otthonos
Óvodai
beíratások
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időpontjának kiírására, az óvoda nyári zárása rendjének
meghatározására.
Dr. Szászik Károly polgármester: Kérem, akinek a kiküldött anyaggal
kapcsolatban kérdése van, tegye fel.
Kérdés nem hangzott el.
Dr. Szászik Károly polgármester: Kérem, aki egyetért az általános iskolai és
óvodai beíratások időpontjával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodó szavazat
nélkül - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
23/2008. (II.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Péteri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az
általános iskolai és óvodai beíratások időpontját az
alábbiak szerint határozza meg:
2008. április 7. (hétfő) 13.00-18.00
2008. április 8. (kedd) 8.00-13.00
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Henke Zsuzsanna jegyző
Varga Jenő ÁMK igazgatója
Szemőkné Farkas Mária óvodavezető
Dr. Szászik Károly polgármester: Kérem, akinek a kiküldött anyaggal
kapcsolatban kérdése van, tegye fel.
Kérdés nem hangzott el.
Dr. Szászik Károly polgármester: Kérem, aki egyetért a Napközi-otthonos
Óvoda nyári zárásának rendjével, kézfeltartással jelezze.
A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodó szavazat
nélkül - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
24/2008. (II.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Péteri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
fenntartásában működő Napközi-otthonos Óvoda nyári
zárásának rendjét az alábbiak szerint határozza meg:
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2008. július 21. – 2008. augusztus 15.-ig
A szünet előtti utolsó nevelési nap: 2008. július 18.
A szünet utáni első nevelési nap: 2008. augusztus 18.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Henke Zsuzsanna jegyző
Szemőkné Farkas Mária óvodavezető

9.) Kérdések (interpellációk), közérdekű bejelentések.

Dr. Szászik Károly polgármester: Kérdés, interpelláció van-e?

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Dr. Szászik Károly polgármester a
nyilvános ülést 23,40 órakor berekesztette. Képviselőtestület zárt ülésen
folytatta tovább munkáját, amelyről külön jegyzőkönyv készült.
Péteri, 2008. június 23.

Dr. Szászik Károly
polgármester

Henke Zsuzsanna
jegyző

23

Dr. Foltin Brunó
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő

