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Készült
Péteri
Község
Polgármesteri
Hivatalában
a
helyi
Önkormányzat
Képviselőtestületének 2008. szeptember 5-én 18,00 órakor tartott soros ülésén. A
Képviselő-testület üléséről hangfelvétel készült
Jelen vannak:

Dr. Szászik Károly
Veszteg Ferenc
Dr. Berényi Zoltán
Dr. Foltin Brunó
Hrutka Ferenc
Kalina Enikő
Kallós Attila
Püspök Erzsébet Katalin
Dr. Rostás Imre

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő (9 fő)

Kaszai Anikó
Varga Jenő
Hajdu István

megbízott jegyző
ÁMK igazgató
Helyi Szlovák Kisebbségi Önk. és
Nyugdíjas Klub elnöke
műszaki ellenőr
óvodavezető
pénzügyi főmunkatárs
igazgatási előadó
jegyzőkönyvvezető

Karsai Márta
Szemőkné Farkas Mária
Molnárné Udvardi Éva
Losonci László
Danyi Dezsőné
Bejelentéssel távol: Kirchner Sándorné

képviselő (1 fő)

Dr. Szászik Károly polgármester: Tisztelettel köszöntöm a határozatképes létszámban
megjelent Képviselőtársaimat. Kirchner Sándorné jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen.
Köszöntöm vendégeinket.. Az írásban kiküldött napirend megtárgyalására tennék javaslatot.
Kérdezem, hogy van-e módosító indítvány?
Dr. Szászik Károly polgármester: Felkérem Kallós Attila képviselőt, hogy a mai ülésről
készült jegyzőkönyvet hitelesíteni szíveskedjék. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodó képviselő Kallós
Attila képviselőt választotta meg jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Dr. Szászik Károly polgármester: Az írásban kiküldött napirend megtárgyalására tennék
javaslatot. Kérdezem, hogy van-e módosító indítvány?
Veszteg Ferenc alpolgármester: Nagyon sok napirend van, találtam olyat, ami bizottsági
támogatást sem kapott. Két javaslatom lenne. Először is javasolom, hogy határozzunk meg
egy idő korlátot. Nekem 10 órakor mindenképpen el kell mennem. Kérdezem a képviselőket,
hogy hajlandók-e bekorlátozni az ülés időtartamát? Ha igen, akkor lesz egy javaslatom a
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napirendi pontokra, amikor elérjük az időkorlátot, akkor befejeznénk az ülést és legközelebbi
ülésünkön folytatnánk.
Kalina Enikő képviselő: Van olyan napirend, amit a bizottságok nem tárgyaltak, azt le
kellene venni napirendről.
Dr. Foltin Brunó képviselő: Én is javasolom, hogy azt a napirendi pontot, amit bizottság
nem tárgyalt, vegyük le napirendről. Valamint javasolom, hogy azokat a napirendeket vegyük
előre, melyhez meghívottaink vannak.
Veszteg Ferenc alpolgármester: Szeretném kiosztani az írásban elkészített napirendekre
vonatkozó javaslatomat.
Dr. Szászik Károly polgármester: Alpolgármester írásos napirendi javaslatát be tudom
fogadni. Javasolom ennek megfelelő sorrendben tárgyaljunk. A magam részéről úgy
gondolom, hogy fél 11-11 körülre megpróbálunk olyan helyzetet teremteni, hogy az érdemi
döntések meghozatalra kerüljenek. Alpolgármester úr programját megértéssel kezeljük
természetesen. Munkamódszerként szeretném kérni és javasolni magunknak, hogy jegyzőnk a
mindenkori jegyzőnk, Alpolgármester és jómagam a testületi ülést megelőzően hajtson végre
olyan vezetői megbeszélést, amelynek témája a tárgysorozatokban való megállapodás és azt
követően kerüljön kiküldésre a meghívó. Aki a módosított tárgysorozatot…..parancsolj
Enikő.
Kalina Enikő képviselő: Még mindig van olyan napirendi pont, amit nem tárgyalt bizottság,
azt nem kellene kihagyni? A 6., 15., és 16. napirendről van szó.
Dr. Szászik Károly polgármester: Én azt gondolom, hogy ez alapján folytatható a munka és
miután maximum két héten belül újabb testületi ülésre és újabb bizottsági ülésekre kerül sor,
azokra a kérdésekre, amik ezen időn belül fontosak és tárgyalandók a bizottságok napirendre
tudják tűzni.
Dr. Rostás Imre képviselő megérkezett, a jelen lévő képviselők száma 9 fő, Képviselőtestület határozatképes.
Többen beszélnek egyszerre, vita alakult ki.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 2 tartózkodó szavazattal az
alábbi napirendet fogadta el:
1.) A Péteri Általános Művelődési Központ beszámolója a 2007-2008-as tanévben
végzett munkájáról és a következő időszak feladatairól.
(határozathozatal)
Előterjesztő:
Varga Jenő
ÁMK igazgató
Püspök Erzsébet Katalin
igazgató-helyettes
Karsai Márta
műszaki ellenőr
Véleményező:
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
2.) Tájékoztatás az új iskola átadásáról és a címzett támogatás felhasználhatóságáról.
(határozathozatal)
Előterjesztő:
Dr. Szászik Károly
Polgármester
Varga Jenő
ÁMK igazgató
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3.)

4.)

5.)

6.)

7.)

8.)

9.)

10.)

Véleményező:
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
Péteri Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása.
(határozathozatal)
Előterjesztő:
Dr. Szászik Károly
Polgármester
Varga Jenő
ÁMK igazgató
Véleményező:
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
Tájékoztató
a.)
a takarékossági intézkedésekről
b.)
a törvényességi észrevételről a 2007. évi zárszámadás hiányával kapcsolatban
c.)
Hungaro-Kábel Zrt. felé fennálló követelésünkről és az általa korábban bérelt
terület jelenlegi helyzetéről
d.)
Péteri Községi Önkormányzat likviditási helyzetéről.
(határozathozatal)
Előterjesztő:
Dr. Szászik Károly
Polgármester
Kaszai Anikó
megbízott jegyző
Véleményező:
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
2008. évi belső ellenőrzési ütemterv módosításának megvitatása.
Előterjesztő:
Dr. Szászik Károly
Polgármester
Kaszai Anikó
megbízott jegyző
Véleményező:
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
A Péteri 082/6 és 082/8 hrsz-ú ingatlanok tulajdonba adásának tárgyában szakértői
feladatok ellátására kötendő megbízási szerződés megvitatása.
(határozathozatal)
Előterjesztő:
Dr. Szászik Károly
Polgármester
Kaszai Anikó
megbízott jegyző
Véleményező:
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
Tóth István és neje telekvásárlási ügye.
(határozathozatal)
Előterjesztő:
Dr. Szászik Károly
Polgármester
Kaszai Anikó
megbízott jegyző
Véleményező:
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
Belterületi utak és belvízelvezetés építésével összefüggő pályázatok megvitatása,
véleményezése.
(határozathozatal)
Előterjesztő:
Dr. Szászik Károly
Polgármester
Kaszai Anikó
megbízott jegyző
Véleményező:
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
Péteri Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatás és
szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2006. (VII.26.) számú
rendeletmódosításának kezdeményezése.
(határozathozatal)
Előterjesztő:
Dr. Szászik Károly
Polgármester
Kaszai Anikó
megbízott jegyző
Véleményező:
Humánpolitikai Bizottság
Humánpolitikai Bizottság névmódosításának elfogadása.
(határozathozatal)
Előterjesztő:
Kaszai Anikó
megbízott jegyző
Véleményező:
Humánpolitikai Bizottság
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11.) Üllő, Gyömrő, Monor Város Önkormányzatának Településszerkezeti Tervének,
Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának részleges módosítása.
(határozathozatal)
Előterjesztő:
Dr. Szászik Károly
Polgármester
12.) Péteri Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 2. sz.
mellékletének (képzettségi pótlék), illetve 1 sz. függelékének megvitatása
(együttműködési megállapodás).
(határozathozatal)
Előterjesztő:
Dr. Szászik Károly
Polgármester
Kaszai Anikó
megbízott jegyző
Véleményező:
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
13.) Péteri Községi Önkormányzat Képviselő-testületének A helyi szervezetek
támogatásáról szóló 4/2008. (IV.17.) számú rendeletének értelmében nyújtandó
támogatások megvitatása, elfogadása.
(rendeletalkotás)
Előterjesztő:
Dr. Szászik Károly
Polgármester
Kaszai Anikó
megbízott jegyző
Véleményező:
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
14.) Péteri Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (III.13.)
számú rendelet módosítása a Civil Alappal összefüggésben.
(rendeletalkotás)
Előterjesztő:
Dr. Szászik Károly
Polgármester
Kaszai Anikó
megbízott jegyző
Véleményező:
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
15.) Monor Hegyessy Lions Club kérelmének megvitatása.
(határozathozatal)
Előterjesztő:
Dr. Szászik Károly
Polgármester
16.) Egyebek.
a.) „Péteriért Emléklap”-ok adományozásának jóváhagyása.
17.) Zárt ülés
Szociális kérelmek megtárgyalása.

1.) A Péteri Általános Művelődési Központ beszámolója a 2007-2008-as
tanévben végzett munkájáról és a következő időszak feladatairól.
(határozathozatal)
Előterjesztő:
Varga Jenő
ÁMK igazgató
Püspök Erzsébet Katalin
igazgató-helyettes
Karsai Márta
műszaki ellenőr
Véleményező:
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
Dr. Szászik Károly polgármester: Átadom a szót Varga Jenő igazgató úrnak.
Varga Jenő ÁMK igazgató Az írásos anyagot szóban nem egészíteném ki, a kérdésekre
szívesen válaszolok.
Dr. Szászik Károly polgármester: Kérem, tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket
az írásos anyaggal kapcsolatban.
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Dr. Foltin Brunó képviselő: Igazgató úrtól kérdezném, hogy milyen esélyt lát arra, hogy a
napközi feltételei változzanak, hiszen most egy kis teremben van 34 gyerek elhelyezve. Ebből
a későbbiek folyamán nagyobb feszültség fog adódni. Legalább a csoportbontást kellene
megoldani. Sajnálom, hogy az Oktatási Bizottság nem tárgyalta a napirendet, csak a Pénzügyi
Bizottság.
Veszteg Ferenc alpolgármester: Az oktatási részhez nem kívánok hozzászólni. A kérésem
arra vonatkozik, hogy kapjunk felvilágosítást arról, hogy az iskolát befejező, továbbtanuló
gyermekek milyen eredményeket mutatnak. Az anyagban a következő időszak feladatainál
négy általános mondat van felsorolva, ezt részletesen kérném kifejteni. Kérem, később térjünk
vissza rá.
Varga Jenő ÁMK igazgató: Foltin Képviselő úrnak kérdésére közölném, hogy az 1-2.
osztály napközis szobája a legnagyobb terem, ami csak napköziként funkcionál. A terem 30
fős, de, ha megfelelő módon rendezik be 35 gyermek is elfér, az átrendezést holnap
elrendelem. Alpolgármester úrnak válaszolva tájékoztatom, hogy a törvény szerint a
továbbtanulók új iskolájának kellene tájékoztatót küldeni, de sajnos csak két iskola küldte
meg. Nem hivatalos információink vannak arról, hogyan tanulnak tovább a gyerekek.
Felveszem a kapcsolatot az iskolákkal és tájékoztatom Önöket.
Szemőkné Farkas Mária óvodavezető: Romlik az óvoda épületének állaga, 1-2 éven belül
komoly gondok lesznek.
Püspök Erzsébet Katalin képviselő: Szeretném, ha minden képviselő megnézné az új iskola
tantermeit, illetve a tornatermet, ezen kívül meghívnám a Humánpolitikai Bizottságot, hogy a
következő ülését az iskolában tartsa, hogy megtekinthessék az intézményfejlesztést.
Dr. Szászik Károly polgármester: Lezárnám a vitát. Képviselő-társaim, 2008.
Magyarországában élünk, kellő tisztelettel kérem ezt az objektivitást tudomásul venni,
megfelelő megszorító intézkedéséket az ember nem jókedvében tesz, pláne nem egy
tisztességes színvonalon működő településen, az elején vagyunk ezeknek. Ennek megfelelő
döntéseket kell hozni a központi finanszírozás az állami finanszírozás messze nem fedezi az
oktatás- nevelés financiális feltételeit, az önerőnek vannak korlátai. A stratégiai kérdésekről
még néhány fordulót meg kell vívniuk a bizottságoknak és a képviselő-testületeknek is.
Püspök Erzsike invitálását fogadja el mindenki. Én a szokásos szemlét néhány napon belül
megtartom, megnézem közelebbről az óvodát is. Év végéig vegyük komolyan a vezető óvónő
kérését, el kell döntenünk jelenlegi bővítés, korszerűsítés, felújítás, új építés, más helyen stb.
Oktatás tekintetében a kistérséget vizsgálja egy szakértői csoport arról mi tájékoztatást
kapunk és megnézzük, hogy településünket hogyan érinti, hogy stratégiailag ez az intézmény
működőképes maradjon. A nyitva hagyott kérdésekre az illetékes bizottságok a testület vissza
kell térjen.
A határozati javaslatot kérem megszavazni. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodó szavazat nélkül
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
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139/2008. (IX.05.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Péteri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Péteri Általános
Művelődési Központ 2007-2008. tanévben végzett munkájáról és a
következő időszak feladatairól szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
Polgármester
Megbízott jegyző
Dr. Szászik Károly polgármester: Sajnos Karsai Márta nem tud részt venni ülésünkön. Egy
belátható időn belül itt tud lenni és akkor visszatérünk még erre a csatolt első 1-2 oldalra,
amiről úgy gondolom néhány mondatot érdemes váltani.

2.) Tájékoztatás az új iskola átadásáról és a címzett támogatás
felhasználhatóságáról.
(határozathozatal)
Előterjesztő:
Dr. Szászik Károly
Polgármester
Varga Jenő
ÁMK igazgató
Véleményező:
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
Dr. Szászik Károly polgármester: Van-e szóbeli kiegészíteni való?
Szóbeli kiegészítés nem történt.
Dr. Szászik Károly polgármester: Kérem, mondják el az írásos anyaggal kapcsolatos
véleményüket.
Molnárné Udvardi Éva pénzügyi főtanácsos: A Pittner Dénes Általános és Művészeti
Iskola bővítéséhez kapcsolódó átadás-átvétel a vállalkozási szerződésben meghatározott
határidőig rendben lezajlott. Mindez elengedhetetlen volt ahhoz, hogy a használatbavételi
eljárás megkezdődhessen.
A Progress-B’90 Zrt az építőiparban meghatározó szerepet tölt be. Rendkívül nagy volumenű
beruházásokat bonyolít, ami pénzügyi helyzetét kiteszi a vevők fizetőképességének és fizetési
hajlandóságának. Az építőiparban tapasztalható dekonjuktúra miatt a Progress-B’90 Zrt.
pénzügyi helyzete romlott, amit csak tetőztek a bankoknál az építőipar vállalat felé bevezetett
szigorítások. Mindezek következtében a Progress-B’90 Zrt. részére bankja nem adta meg a
szerződésben vállalt 60 hónapra szóló bankgaranciát, hanem csak 12 hónapra szólót
biztosított, illetve a garanciát kibocsátó bank szándéknyilatkozatot írt alá a garancia még 4×1
éves meghosszabbításának szándékáról.
Annak érdekében, hogy a címzett támogatás elszámolása, illetve az Állami Számvevőszék
ellenőrzése során a nem szerződésszerű teljesítésből felesleges probléma ne keletkezzen,
egyeztetést javaslunk a közbeszerzési tanácsadóval a szerződés módosításának szükségessége
érdekében.
A címzett támogatás végelszámolásához elengedhetetlen, hogy a beruházás könyvelésének,
elszámolásának, adminisztrációjának módját külön könyvvizsgáló auditálja, aki nem lehet
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azonos a 2006, illetve a 2007 évet auditáló könyvvizsgálóval. Előzetes hozzájárulást kérünk
könyvvizsgálói árajánlatok bekérésére és a legkedvezőbb ajánlatúval való szerződés
megkötésére. Az idő azért sürget, mert a címzett támogatásból történő utolsó lehívás előtt 30
nappal be kell jelenteni a Magyar Államkincstárnak a könyvvizsgáló személyét. A beruházás
auditálása nem szerepel Péteri Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésében, a fedezetet
külön kell biztosítani rá, címzett támogatás nem igényelhető (nagyságrendileg bruttó
800,000,- Ft és 1,000,000,- Ft közti összegről van szó)
Veszteg Ferenc alpolgármester: Nagyon oda kell figyelni, hogy ne fussunk ki az időből,
vigyázni kell, hogy ne sértsünk törvényt, mert elveszíthetjük a garanciát. Javasolom, hogy ezt
a szerződést kössük meg, mert ez feltétel, hogy el tudjunk számolni. A probléma, hogy külön
ennek a beruházásnak a vizsgálatára könyvvizsgálót kel felkérni, aminek az összege kb. 1
millió forint lesz. Azt a kérdést veti fel számomra, amit a Pénzügyi Bizottság
megfogalmazott, hogy miért nem került ez bele az egész építkezés költségeibe? Valójában
oda kellett volna tenni, mert ez az építkezés része. Egyet értek a Pénzügyi Bizottság
határozatával, javasolom a testületnek, hogy fogadja el.
Kaszai Anikó megbízott jegyző: Mivel önkormányzati ügylet, így a Képviselő-testület
kompetenciája, én nem tudok ebben személyi felelőst megnevezni sem most, sem a jövőre
nézve sem. .
Dr. Foltin Brunó képviselő: Személyi felelős nyilvánvalóan nincs, mivel a Képviselőtestület hozta meg a döntést.
Dr. Szászik Károly polgármester: Nem kell most megnevezni, még csak ott tartunk, hogy
meg kell nézni.
Aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodó szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
140/2008. (IX.05.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Péteri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt a
közbeszerzési tanácsadóval való egyeztetésre a Progress-B’90 Zrt-vel kötött
szerződés módosításának szükségességéről, lehetőségeiről és az esetleges
szerződés-módosítást a bizottságok részére a következő soron kívüli ülésen
előterjeszti.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
Polgármester
Megbízott jegyző
Dr. Szászik Károly polgármester: Aki elfogadja a 2 határozati javaslatot, kérem,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodó szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
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141/2008. (IX.05.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a beruházás auditálást
végző könyvvizsgáló kiválasztására és szerződés megkötésére a soron
következő Képviselő-testületi ülésen való beszámolási kötelezettség
mellett.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
Polgármester
Megbízott jegyző
Dr. Szászik Károly polgármester: Aki elfogadja a 3. határozati javaslatot, kérem,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodó szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
142/2008. (IX.05.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A címzett támogatási pályázat előkészítése során kellett volna feltüntetni a
projekt auditálásával kapcsolatos költségeket annak érdekében, hogy azok
elszámolásra kerülhessenek, ez azonban nem történt meg. A Képviselőtestület megbízza a jegyzőt annak feltárásával, hogy terhel-e valakit
személyi felelősség az ügyben. A vizsgálat eredményéről a jegyző a
következő Képviselő-testületi ülésen számoljon be.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület

3.) Péteri Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása.
(határozathozatal)
Előterjesztő:
Dr. Szászik Károly
Polgármester
Varga Jenő
ÁMK igazgató
Véleményező:
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
Dr. Szászik Károly polgármester: Felkérem Igazgató urat, mondja el szóbeli kiegészítését.
Varga Jenő ÁMK igazgató: Két módosításról van szó, az egyik az Napköziotthonos Óvoda
elnevezés helyett az Aprók Háza Napköziotthonos elnevezésre történő módosítás. A másik
integrált napközbeni ellátása nem szerepelt eddig az Alapító Okiratban. Az elmúlt évben a
ceglédi szakvélemény alapján igénybevettük a finanszírozást, amit mivel nem volt benne az
Alapító Okiratban, vissza kellett fizetnünk. Ezt mindenképpen szeretnénk elkerülni. Annak
megoldása látszik, hogy megfelelő szakember foglalkozzon ezekkel a gyerekekkel, mert a
térség ellátja a gyógypedagógiai tevékenységet, ezeknek a gyerekeknek a napközi csoportban
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nem jelent ilyen végzettségű embert, tehát velük egy héten 1-2 alkalommal kell foglalkozni a
sajátosságuk révén.
Dr. Szászik Károly polgármester: Technikai átvezetésnek tekintem, aminek meg vannak a
maga gyakorlati összefüggéssei. Van-e kérdés?
Dr. Berényi Zoltán Humánpolitikai Bizottság elnöke, képviselő: Ezt azért meg kellett
volna beszélni Bizottsági ülésen. Ez ennél komplexebb dolog. Az bele tartozik, hogy a
logopédus kijár hetente egyszer, kétszer, de az is beletartozik, hogy szellemileg
visszamaradott gyerekek egy csoport munkáját mennyire hátráltatják. Ha egy csoportban 1-2
ilyen gyerek van az leköti az óvónőt és nem jut idő a többi 26 gyerekre. Igazgató Úr azért ezt
jobban meg kellene rágni, mert, ha ezt belevesszük ezzel a Péteri Óvoda alkalmas lesz
speciális képzésre, abból nagyon kemény gondok lehetnek, mert a szellemileg és testileg
visszamaradott gyerekek képzését is kell vállalni.
Szemőkné Farkas Mária óvodavezető: Egy ilyen gyermek van jelenleg. Az enyhén értelmi
fogyatékos gyermek egészséges gyermeknek számít. Az ilyenek ellátása úgy nézett ki az
elmúlt évben, hogy a gyógypedagógus foglalkozott velük, aki jogosult ezeknek a
gyerekeknek a fejlesztésére. Azért vannak a dajkák a nevelési feladatba bevonva, hogy az
óvónők minden gyermekre oda tudjanak figyelni.
Veszteg Ferenc alpolgármester: Javasolom, hogy térjen erre vissza bizottság és most csak a
nevet fogadjuk el.
Varga Jenő ÁMK igazgató: Elfogadom.
Dr. Szászik Károly polgármester: Aki a határozat első részét elfogadja, kézfeltartással
jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodó szavazat nélkül
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
143/2008. (IX.05.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Péteri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Péteri Általános Művelődési Központ
Alapító okiratának módosítása tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot
hozza:
1. A Képviselő-testület a Péteri Általános Művelődési Központ alapító okiratát
az alábbiak szerint módosítja:
Alapító Okirat I./4.) pontjában (1.oldal):
Napköziotthonos Óvoda nevet
APRÓK HÁZA Napköziotthonos Óvoda elnevezésre módosítja,
Alapító Okirat II./C./1.) pontjában (8.oldal):
Napköziotthonos Óvoda nevet
APRÓK HÁZA Napköziotthonos Óvoda elnevezésre módosítja,
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Alapító Okirat II./C./1.) pontjában (8 .oldal):
2209 Péteri, Petőfi Sándor utca 58. címet
2209 Péteri, Petőfi Sándor utca 60. címre módosítja,
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Jenő ÁMK Igazgatója

4.)

Tájékoztató
a.) a takarékossági intézkedésekről

Dr. Szászik Károly polgármester: Van-e az írásos anyaggal kapcsolatos kérdés, vélemény,
javaslat?
Püspök Erzsébet Katalin képviselő: Láttam az anyagban, hogy kiadnánk nyomtatásra a
Hírlevelet. Kérdésem, hogy ebben az esetben a lakosságnak kellene érte fizetni?
Dr. Szászik Károly polgármester: Nem gondolom.
Veszteg Ferenc alpolgármester: A Hírlevél egyre nagyobb terjedelmű, a fénymásoló nem
bírja ezt a nagy számú sokszorosítást. Ezt át kell gondolnia a Képviselő-testületnek, ráadásul
vannak benne olyan hírek is, aminek leközlése nem feladata az önkormányzatnak
Takarékossági intézkedések: Szeretném továbbra is, hogy a villanyórák ne almérők legyenek,
mert nagyon nehéz így nyomon követni. Olyan költségek merülnek fel, amit továbbhárítani
nagyon nehéz. Ez az elmúlt időszakra vonatkozik. A testület feladata az újabb takarékossági
intézkedések előkészítése.
Kalina Enikő képviselő: Szeretném megköszönni a kollegák munkáját.
Dr. Szászik Károly polgármester: A köszönet mellett önmagától nem oldódik meg semmi.
Egy-egy feladat megfogalmazásakor tegyük mellé a feladatért felelős kollega, kollegina nevét
is. Biztos vagyok benne, hogy Képviselő-társaimnak is van még, lehet még a tarsolyában egykét öltet a takarékosságra, juttassák el. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodó szavazat nélkül
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
144/2008. (IX.05.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Péteri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a takarékossági
intézkedésekről” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. A beszámolót az eddig megtett takarékossági intézkedésekről elfogadja.
2. A laktanya területén tevékenységet végző bérlő alvállalkozók esetében meg
kell sürgetni az almérők felszerelését. Amint bizonyíthatóvá válik, hogy az
adott hónapban az almérők összesített fogyasztása nem egyezik meg a főmérő
fogyasztásával, minden bérlőt saját mérőóra kiépítésére kell kötelezni.
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Határidő: értelem szerint
Felelős: Megbízott jegyző

b.) a törvényességi észrevételről a 2007. évi zárszámadás hiányával
kapcsolatban
Dr. Szászik Károly polgármester: Mindenki megkapta a Közép-Magyarországi Regionális
Közigazgatási Hivatal levelét, melyet Önkormányzatunk 2008. július 31-én kapott meg. A
levél melléklete egy Képviselő-testületnek címzett törvényességi észrevétel, melynek
indoklása az a tény, hogy a Péteri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi
zárszámadásról szóló rendeletét – mai napig – nem alkotta meg. Így jelenleg mulasztásban
megnyilvánuló törvénysértés áll fenn.
Válaszul írt levelemben –előzetesen az illetékes Közigazgatási Hivatallal, az Önkormányzat
pénzügyi vezetőjével egyeztetve – a mulasztásos törvénysértés megszüntetésének határidejét
2008. november 15-ére kértem módosítani a szakmai feltételek megléte hiányára hivatkozva.
A levél elküldése óta eltelt időben azonban kiderült, hogy a belső ellenőrzés vizsgálatának
késve indulása és a várhatóan hosszabb időt igénylő munkafolyamat miatt vélhetően a kért
határidőt sem fogjuk tudni teljesíteni. Kérdés, javaslat?
Dr. Rostás Imre képviselő: Javasolom, hogy arról szavazzunk, hogy a könyvvizsgálói
jelentés elkészültéig a döntést elhalasztjuk.
Dr. Szászik Károly polgármester: Elfogadom. Ha nincs más hozzászólás, kérem, aki
egyetért az elhangzott javaslattal, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodó szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
145/2008. (IX.05.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Péteri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi
zárszámadás hiányával kapcsolatos törvényességi észrevételt
megtárgyalta, az érdemi döntést a folyamatban lévő
könyvvizsgálói jelentés elkészültéig elhalasztja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Polgármester

c.) Hungaro-Kábel Zrt. felé fennálló követelésünkről és az általa
korábban bérelt terület jelenlegi helyzetéről
Dr. Szászik Károly polgármester: A Péteri 082/5.hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan bérlésére
kiírt pályázat nyertese a Global-Contact Kft. vállalta, hogy a terület előző bérlőjétől, a
Hungaro-Kábel Kft.-től 8 havi bérleti díjtartozást, azaz 1 600 000,- Ft-ot átvállal. Péteri
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat nyertesének a Global-Contact Kft.-ét
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hirdette ki azzal a kikötéssel, hogy a Péteri Községi Önkormányzat és a Global-Contact Kft.
közötti bérleti szerződés aláírására az 1,600,000,- Ft-ot egy összegben történő befizetése után
kerülhet sor.
A jogszabályi előírások betartása érdekében szükséges egy tartozásátvállaló megállapodás
aláírása a Global-Contact Kft. és a Hungaro-Kábel Kft. között, melyet Péteri Község
Önkormányzata Képviselő-testületének jóváhagyólag alá kell írnia.
Az alábbiakban beterjesztjük a tartozásátvállaló megállapodás tervezetét megvitatás és
elfogadás céljából, annak érdekében, hogy szükség esetén a Képviselő-testület hozzájárulása
már ne hiányozzon a megállapodás aláírásához és az összeg kiszámlázásához.
A Global-Contact Kft. ügyvezetője jelezte Polgármester Úrnak, hogy mivel a Hungaro-Kábel
Zrt. a mai napig tartozik neki 2007. évről 6,000,000,- Ft körüli összeggel, ezért nem áll
szándékában a Hungaro-Kábel Zrt. Hivatal felé fennálló tartozásából átvállalni. A területet
2008. április 1. napjától használja. A 2008.04.01-2008.09.30. felmerülő bérleti díjat egy
összegben kifizetné határozatlan idejű bérleti szerződés megkötése mellett.
A Hungaro-Kábel Zrt. felé Henke Zsuzsanna jegyző elküldte a felszámolási eljárás
megindításához szükséges alaki és tartalmi követelményeknek megfelelő felszólító levelet,
melynek tértivevénye vissza is érkezett, a Hungaro-Kábel Zrt. pedig kifogással nem élt. Így
Hivatalunknak lehetősége van az ez irányú további lépések megtételére.
Kallós Attila képviselő: Van egy határozatunk ezzel kapcsolatban. Benne volt a pályázatban,
hogy rendezi az előző bérlő korábbi tartozásának egy részét.
Dr. Szászik Károly polgármester: A pályázatba beírtuk, erre próbáltuk rávenni, de miután a
korábbi tartozását se adta meg neki, így nem tud ezért felelősséget vállalni.
Veszteg Ferenc képviselő: A pályázati kiírás úgy szerepelt, hogy előnyt élvez az, aki a
korábbi bérlő tartozását kifizeti. Ennek akkor lett volna jelentősége, ha több pályázó van és
ezzel nyer. Gyakorlatilag egy pályázó van. Ő azt vállalta, hogy Hungaro-Kábelnek a felemelt
bérleti díjra vonatkozó tartozását nem, csak az normál bérleti díj összegét vállalja. Az a
kérdés, hogy elindult-e folyamata annak a különbségnek a behajtására? Arra milyen lépések
történetek? Oda kell figyelni, hogy ne évüljön el ez a tartozás, arra oda kell figyelni.
Kaszai Anikó megbízott jegyző: A bérleti szerződés aláírására vonatkozó határozat
megszületett korábban, azt most vissza kellene vonni.
Dr. Szászik Károly polgármester: Aki a határozat visszavonásával egyetért, kézfeltartással
jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodó szavazat nélkül
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
146/2008. ((IX.05.) SZÁMÚ HATÁROZAT
1.) Péteri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
(VI.11.) számú határozatát visszavonja.

104/2008.

2.) Az egykori magyar katonai objektum területén lévő Péteri, 082/5.
helyrajzi számú ingatlant bérbe adja a Globál-Contact Kft-nek (1195.
Budapest, Zrínyi u. 47.).
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3.) Felhatalmazza Dr. Szászik Károly polgármestert a bérleti szerződés
megkötésére.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Képviselő-testület
Polgármester
Megbízott jegyző

d.) Péteri Községi Önkormányzat likviditási helyzete.
Dr. Szászik Károly polgármester: A likviditási helyzetre, annak korrekt szakmai
megítélésére még vissza kell térnünk. Kérem a Pénzügyi Bizottságot, hogy a következő hét
végéig üljenek össze, hogy a megoldási javaslatokat Képviselő-testület asztalára tudjuk tenni.
Szeretném jelezni, hogy többirányú intézkedéssorozatot kezdtünk el a költségvetés
helyreállítása érdekében. Lesz 4-5-6 olyan intézkedés, amit egyenként végig kell gondolni
annak következményeivel együtt.
Kallós Attila Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke, képviselő: Csak a jövő hét végén
tudjuk megtartani az ülést, annál is inkább, mert meg kell várnunk a Kistérségi Társulási ülés
döntését a belső ellenőrzéssel kapcsolatban. A bizottsági ülésen elleneztük bármilyen hitel
felvételét, a másik három javaslatot kellene kidolgozni.
Dr. Szászik Károly polgármester: Nem lesz későn akkor sem. Engedje meg, hogy az
előkészítő lépéseket meg teszem, azt majd lehet kritizálni, lesöpörni, indokoltnak tartani. Az
a kérésem, hogy ne mondjuk ki előre, mert lehet, hogy ha egy kicsit összefüggéseiben
gondoljuk át a kérdéseket, akkor lehet, hogy ez lehet a megoldásnak az egyik eleme. Én
örülnék neki, ha a Pénzügyi Bizottság Lisztes Károlyt és a kollegináját is meghallgatná,
kicsit komplexebb szakmai munkát végeznek, mint a 2007-es év átvizsgálása.
Veszteg Ferenc alpolgármester: Kértem előző ülésünkön Képviselő-társaim javaslatait a
takarékosságra vonatkozóan, de sajnos nem érkezett egy javaslat sem. Értsétek meg, hogy a
Hivatal fizetésképtelen. Komolyabban kellene venni. Kérem Udvardi Évát mondja el, hogy
áll most az önkormányzat anyagi helyzete. A hitel előkészítése komoly munka. A
hitelfelvételt nem tartom jó útnak.
Volna javaslatom, amihez elvi állásfoglalást kérnék mindenkitől, mert a Helyi Építési
Szabályzatunkat érinti. A Szent István utcában van egy zöld területünk, ott 4-5 telket ki
tudnánk alakítani és még egy játszótér is maradni. Kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy
elinduljunk-e ebbe az irányba.
Dr. Szászik Károly polgármester: Meg kell nézni a négy pont pénzügyi következményét.
Nem volt teljesen véletlen, hogy megnéztük a Szent István utcai területet, ezeket a telkeket
onnan valóban ki lehet hasítani, értékesíteni lehet, de ehhez még rendezési tervet kell
módosítani. Ami a hitelt illeti, ne gondoljunk arra, hogy ez elemi csapás és egyedi szituáció
az önkormányzatok életében. Önkormányzatok százai vannak ma az országban, akik hasonló
gondokkal küzdenek. A banki szakemberek előzetes felmérés alapján azt mondják, hogy van
még az önkormányzatnak egy korrektül kezelhető teherviselő képessége. Van vagy nincs,
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majd megnézzük. Vegyétek komolyan, amit Alpolgármester úr mondott, hogy 1-1 ötletet
várunk mindenkitől.
Molnárné Udvardi Éva pénzügyi tanácsos: Az ingatlanvagyon kataszter elkészítése
sürgős, ezért most azzal kellett dolgoznom, most nem tudok pontos számokat mondani.
Dr. Szászik Károly polgármester: Határozatot hoznunk nem kell, a tájékoztatót ezekkel a
kiegészítésekkel a Képviselő-testület elfogadta.

5.)

2008. évi belső ellenőrzési ütemterv módosításának megvitatása.
Előterjesztő:
Véleményező:

Dr. Szászik Károly
Polgármester
Kaszai Anikó
megbízott jegyző
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság

Dr. Szászik Károly polgármester: Felkérem szóbeli kiegészítésre a Jegyzőt.
Kaszai Anikó megbízott jegyző: A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás több feladatot is ellát tagtelepülései számára, köztük a belső ellenőrzést is
kistérségünkben, amelyhez megkapja az állami normatív támogatást. Közbeszerzési pályázati
eljárás keretében kerül kiválasztásra a feladat elvégzésére a kiírásnak leginkább megfelelő
vállalkozás. Tekintettel arra, hogy a képviselő testületeknek november 15-ig kell a következő
évi belső ellenőrzési tervet elfogadni, majd azt továbbítani kell a Társulás munkaszervezete
számára, annak feldolgozását követően kerül sor a közbeszerzési pályázat kiírására, melyet a
Társulási Tanács hagy jóvá. A közbeszerzés lefolytatása március végéig elhúzódott, így
szerződéskötésre csak április elején került sor. Az állami normatívát 2008 májusától tudta
először a Kistérség megigényelni és sajnálatos módon 2008. év első négy hónapjára járó
normatívára vonatkozó igényét elutasították, így erről a normatíva összegről le kellett
mondania annak ellenére, hogy az adott feladat egész évre szól.
A normatíva csökkentés miatt a Kistérség arra kéri a Péteri Községi Önkormányzatot, hogy
gondolja végig ismét meghatározott feladatait, hiszen az általunk elvégeztetni kívánt feladat
1,560,000,- Ft-ba kerülne, viszont a településre jutó normatíva összege csupán 243,000,- Ft. A
Kistérség ajánlata szerint ezt az összeget hozzávetőleg 560,000,- Ft-ig ki tudják egészíteni,
azonban a különbözet finanszírozásáról az önkormányzatnak kell gondoskodnia.
Másik lehetőség esetleg a feladat csökkentése lehet.
A Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság nem javasolja elfogadni a feladat csökkentését
eredményező megoldást, a 2006-2007 évet átölelő gazdasági felülvizsgálat elengedhetetlen
ahhoz, hogy a Képviselő-testület tényleges vagyonát, lehetőségeit tekintve tisztán lásson, ki
tudja dolgozni a jelenlegi likviditási problémák megoldását.
Kérdésként merült fel, hogy a belső ellenőrzési ütemterv módosításáról szóló korábbi
Képviselő-testületi határozat hivatalosan is elküldésre került-e a Kistérség felé. Kérik a
megbízott jegyzőt, ennek igazolását szolgáló dokumentumokat bemutatni szíveskedjék.
Molnárné Udvardi Éva pénzügyi tanácsos: Nem 1.560.000,- Ft, hanem 1.200.000,- Ft +
Áfa, tehát kicsit kevesebb.
Kallós Attila Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke, képviselő: A Pénzügyi Ellenőrző
Bizottság nem javasolja elfogadni a feladatcsökkentést. Mivel nem tudjuk még, hogy a
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Kistérség mennyi összeggel tud támogatni bennünket az ellenőrzéshez, ezért halasszuk a
következő ülésre a döntést. Volt egy kérdésünk a múlt ülésen, hogy elküldésre került-e a
Kistérség felé az előző évi belső ellenőrzés elfogadásáról szóló határozat?
Kaszai Anikó megbízott jegyző: Igen, elküldésre került, 2006. július 18.-án érkezett vissza a
tértivevény.
Dr. Szászik Károly polgármester: A belső ellenőrzés egy évre vonatkozik, de mire a
közbeszerzési eljárás lebonyolódik, addigra április közepe és csak májustól finanszírozza
belső ellenőrzést. Tessék nekem ezt megmagyarázni. Állásfoglalást kell ez ügyben kérni. Az
információk rendelkezésre állása után térjünk erre a kérdésre vissza.
Veszteg Ferenc alpolgármester: Sajnálom az egy órai vitát, amikor elmondtam, hogy nincs
pénz. Ennek az a hátulütője, hogy, azóta áll az ellenőrzés. A hitelhez, pedig a 2007. évi
zárszámadás elfogadása szüksége. Gyakorlatilag megyünk a vesztünk felé.
Dr. Szászik Károly polgármester: Ha nincs más, térjünk át a következő napirendi pontra.

6.) A Péteri 082/6 és 082/8 hrsz-ú ingatlanok tulajdonba adásának
tárgyában szakértői feladatok ellátására kötendő megbízási szerződés
megvitatása.
(határozathozatal)
Előterjesztő:
Dr. Szászik Károly
Polgármester
Kaszai Anikó
megbízott jegyző
Véleményező:
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
Dr. Szászik Károly polgármester: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ezt a napirendi pontot
zárt ülésen javasolta tárgyalni.
Kaszai Anikó megbízott jegyző: Az SZMSZ-ünk szerint zárt ülést tartani, vagyonnal
összefüggő kérdésekben, de ez a terület még nem önkormányzati vagyon, ezért nem
szükséges zárt ülést tartani.
Kallós Attila Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke, képviselő: Szavazzuk meg, hogy zárt
ülésen tárgyaljuk–e.
Kaszai Anikó megbízott jegyző: Nem lehet.
Heves vita alakult ki.
Veszteg Ferenc alpolgármester: Javasolom rendeljen el szünetet Polgármester úr, a
képviselők egy kisebb helyiségbe vonuljanak el, ahol megbeszéljük.
Dr. Szászik Károly polgármester szüntet rendelt el, a szünet után Képviselő-testület
folytatta munkáját, a jelen lévő képviselők száma 9 fő, Képviselő-testület határozatképes.
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Dr. Szászik Károly polgármester: Javasolom, hogy a Patai és Társa Ügynöki Bt-vel
kössünk szerződést, hatalmazzák fel a Polgármester a szerződés aláírására, aki ezzel egyetért,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
147/2008. (IX.05.) SZÁMÚ HATÁROZAT
1.) Péteri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a Péteri 082/6. és Péteri 082/8. helyrajzi számú
(korábban katonai objektumokként hasznosított) ingatlanok ingyenes
tulajdonba adásának tárgyában szakértői feladatok elvégzésére kössön
szerződést a Patai és Társa Ügynöki Bt.-vel (6100. Kiskunfélegyháza,
Daru u. 47.).
3.) A megbízás időtartama a szerződéskötéstől a jelzett ingatlanok tulajdonba
kerüléséig tart.
4.) A megbízási díj összege 270.000,- Ft (azaz kettőszázhetvenezer forint) +
Áfa, melynek 50 %-a a szerződést aláírásakor, további 50 %-a a jelzett
ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülésekor kerüljön kifizetésre.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Képviselő-testület
Polgármester

7.) Tóth István és neje telekvásárlási ügye.
(határozathozatal)
Előterjesztő:
Dr. Szászik Károly
Polgármester
Kaszai Anikó
megbízott jegyző
Véleményező:
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
Dr. Szászik Károly polgármester: Az volt a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kérése, hogy egy
naprakész kérelem érkezzen be. A kérelem megérkezett. Anikó, az én értelmezésem szerint
ez elvi hozzájárulás.
Kaszai Anikó megbízott jegyző: Igen.
Dr. Szászik Károly polgármester: Kérem, mondják el véleményüket, javaslataikat.
Hozzászólás nem hangzott el.
Dr. Szászik Károly polgármester: Aki egyetért az előterjesztésben leírt határozati
javaslattal, kérem, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodó szavazat nélkül
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
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148/2008. (IX.05.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Péteri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tóth István és neje telekvásárlási ügye”
tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. Péteri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elvi hozzájárulást ad a
Péteri belterület 576/53. helyrajzi szám alatt nyilvántartott 288 m2 nagyságú
ingatlan (beépítetlen terület) elidegenítéséhez, de ebből csak akkora területet
kíván értékesíteni amekkora a Vevők ingatlanának a szélessége.
2. Péteri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 576/53. hrsz-ú
beépítetlen területet megosztási eljárásra kijelöli. A megosztási eljárás
költségeit továbbá az adás- vételi szerződés megkötésének jogi szolgáltatásait
a Vevőknek kell fizetnie.
3. Tekintettel arra, hogy a Vevők csak most tudták rendezni az ingatlan korábbi
vételárát az új vételár 3,000,- Ft.+ áfa/m2 áron kerül megállapításra. A Vevők
által korábban befizetett 86,000,- Ft (azaz nyolcvanhatezer forint) jóváírásra
kerül.
4. Péteri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.

felhatalmazza

a

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

8.) Belterületi utak és belvízelvezetés építésével összefüggő pályázatok
megvitatása, véleményezése.
(határozathozatal)
Előterjesztő:
Dr. Szászik Károly
Polgármester
Kaszai Anikó
megbízott jegyző
Véleményező:
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
Dr. Szászik Károly polgármester: Felkérem Losonci Lászlót, mondja el szóbeli
kiegészítését. Az elvi állásfoglalás úgy fogalmazódott meg, hogy újabb kötelezettséget a
Képviselő-testület, az Önkormányzat ne vállaljon addig, ameddig a likviditás helyzetét nem
látja rendben lévőnek Képviselő-testület. Ezzel együtt is azt kértem Losonci Lászlótól, hogy
ha van még feladat a következő pályázat benyújtásához, azt tegyük meg.
Losonci László igazgatási előadó: Ahhoz, hogy pályázatot tudjunk benyújtani érvényes
tervrajzzal kell rendelkeznünk, ezek megtervezése pénzbe kerül. Abban kérem a
segítségüket, hogy a folyamatban lévő tervezői munkát leállítják, vagy nem. Ehhez készítek a
következő ülésre egy előterjesztést.
Dr. Szászik Károly polgármester: Kérem, aki elfogadja a határozati javaslatot,
kézfeltartással jelezze.
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodó szavazat nélkül
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
149/2008. (IX.05.) SZÁMÚ HATÁROZAT
1.) Péteri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete határozatként
előterjesztett a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt „belterületi
utak fejlesztése” című kiírt KMOP-2008-2.1.1/B számú pályázat
benyújtását forráshiány miatt nem javasolja.
2.) Felkéri Megbízott jegyzőt, hogy a folyamatban lévő tervezői munkálatok
elvégzésének indokoltságára, a következő ülésre készítsen előterjesztést.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Megbízott jegyző

9.) Péteri Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális
igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2006. (VII.26.)
számú rendeletmódosításának kezdeményezése.
(határozathozatal)
Előterjesztő:
Dr. Szászik Károly
Polgármester
Kaszai Anikó
megbízott jegyző
Véleményező:
Humánpolitikai Bizottság
Dr. Szászik Károly polgármester: Átadom a szót Anikónak.
Kaszai Anikó megbízott jegyző: Az előterjesztésben minden le van írva. A korábbi testületi
ülésen már volt szó róla.
Dr. Szászik Károly polgármester: Kérdés, hozzászólás:
Hozzászólás nem hangzott el.
Dr. Szászik Károly polgármester: Kérem, aki egyetért a szociális rendelet módosításának
előkészítésével, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodó szavazat nélkül
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
150/2008. (IX.05.) SZÁMÚ HATÁROZAT
1.) Péteri Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális
igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2006.
(VII.26.) számú rendeletének módosítását kezdeményezi.
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2.) Felkéri Megbízott jegyzőt, hogy a rendelet módosítását terjessze be
a következő ülésre.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Megbízott jegyző

11.) Humánpolitikai Bizottság névmódosításának elfogadása.
(határozathozatal)
Előterjesztő:
Kaszai Anikó
Véleményező:
Humánpolitikai Bizottság

megbízott jegyző

Dr. Szászik Károly polgármester: Kérem, mondják el véleményüket, javaslataikat az
előterjesztéssel kapcsolatban.
Kaszai Anikó megbízott jegyző: Az SZMSZ-ben két helyen szerepel a bizottság neve, ott is
javítani kell.
Hozzászólás nem hangzott el.
Dr. Szászik Károly polgármester: Kérem, aki egyetért a Humánpolitikai Bizottság
névmódosításával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodó szavazat nélkül
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
151/2008. (IX.05.) SZÁMÚ HATÁROZAT
1.) Péteri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Humánpolitikai
Bizottság névmódosításához hozzájárul. A bizottság a továbbiakban
Közművelődési Szociális és Egészségügyi Bizottság néven működik.
2.) Felkéri Megbízott jegyzőt, hogy a névváltozással kapcsolatban a Péteri
Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítását a következő ülésre készítse elő.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Megbízott jegyző

11.) Üllő, Gyömrő, Monor Város Önkormányzatának Településszerkezeti
Tervének, Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának
részleges módosítása.
(határozathozatal)
Előterjesztő:
Dr. Szászik Károly

Polgármester
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Dr. Szászik Károly polgármester: Üllő, Gyömrő, Monor városban belterületekkel
összefüggő kérdések szabályozásáról van szó, amibe általában a szomszédos települések
beleszólni nem szoktak. Főépítész úr elmondta, hogy Péteri érdekeket nem sért a módosítás.
Kérem, mondják el véleményüket.
Kalina Enikő képviselő: Ezt a napirendet sem tárgyalta a bizottság.
Dr. Szászik Károly polgármester: Az előbbiekben elmondottak alapján, most talán a
bizottsági állásfoglalástól eltekinthetünk.
Más hozzászólás nem hangzott el.
Dr. Szászik Károly polgármester: Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodó szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
152/2008. (IX.05.) SZÁMÚ HATÁROZAT
1.) Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértve
Üllő, Gyömrő, Monor Város Képviselő Testületével, támogatja
a Város településrendezési eszközeinek az egyeztetési anyag
szerinti 2008. évi módosítását.
2.) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatot
tegye meg, Péteri Község a további egyeztetési eljárásban nem
kíván részt venni.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Polgármester
Főépítész

12.) Péteri Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 2. sz.
mellékletének (képzettségi pótlék), illetve 1 sz. függelékének
megvitatása (együttműködési megállapodás).
(határozathozatal)
Előterjesztő:
Dr. Szászik Károly
Polgármester
Kaszai Anikó
megbízott jegyző
Véleményező:
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
Dr. Szászik Károly polgármester: Kérem, mondják el véleményüket.
Molnárné Udvardi Éva pénzügyi tanácsos: Az előterjesztés két részből tevődik össze. Az
egyik része az együttműködési megállapodás, a másik része a képzettségi pótlék.
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Kallós Attila Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke, képviselő: Az együttműködési
megállapodást javasolja a bizottság elfogadásra, a képzettségi pótlékról való döntést, pedig
javasolja elhalasztani a 2009. évi költségvetési koncepció tárgyalásáig.
Veszteg Ferenc alpolgármester: Azzal egyetértek, hogy az állami támogatás, amit a
Kisebbségi Önkormányzat kap, az kerüljön át hozzájuk, de a folyamatok leírása során egy
érdekességet figyeltem meg. A Kisebbségi Önkormányzatot ugyan olyan kötelezettségek
terhelik, mint az önkormányzatot. Kíváncsi lennék rá, hogy a belső ellenőrzést hogyan
kívánják működtetni? Nem találtam arra semmit, hogy ez, hogyan van szabályozva.
Előfordulhat olyan eset, hogy a Szlovák Kisebbségi Önkormányzaton keresztül lehetne
feladatot megoldani, a költségvetés útjai kifürkészhetetlenek, vagy pályázatot benyújtani.
Dr. Szászik Károly polgármester: Látnia kell a testületnek, hogy a Helyi Szlovák
Kisebbségi Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal ernyője alatt működik. Hála korábban
Fehérnének, most meg Danyi Dezsőnének, meg másoknak, akik még ebben a munkában részt
vesznek, pénzügy, gazdálkodás, törvényesség oldaláról, ennek meg vannak a személyi és
egyéb szervezeti összefüggései én keret-megállapodásnak tekintem, lehet, hogy érdemes a
végleges jóváhagyás előtt még ennek egy kontrollt adni és áttekinteni ezeket a szempontokat
is. Azt hiszem, hogy nekünk kell megtalálni azokat a passzusokat, ami alapján a Szlovák
Kisebbségi Önkormányzat önállóságának sérülése nélkül megvan a hasznos és eredményes
együttműködésnek az adminisztratív feltétele. Jól értelmezem, hogy ezt a revizor is mondta?
Molnárné Udvardi Éva pénzügyi tanácsos: Péteri Községi Önkormányzat esetében a Péteri
Általános Művelődési Központ és a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat tekinthető olyan
intézményeknek, melyekkel együttműködési megállapodás kötésére van szükség. Az
együttműködés célja a feladatok és a felelősségek elhatárolása mellett a hatékony, szakszerű
és gazdaságos intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeinek megteremtése. A gyakorlatban
ez abban valósul meg, hogy Péteri Polgármesteri Hivatal pénzügyi területe látja el a részben
önállóan gazdálkodó szervek gazdálkodási tevékenységével összefüggő adminisztrációs,
számviteli tevékenységek legnagyobb részét.
A jogszabályi előírás ellenére Péteri Községi Önkormányzatnak az említett intézményekkel
még nincsen együttműködési megállapodása, amit a 2007-es évet auditálni szándékozó
könyvvizsgáló is észrevételezett és mihamarabbi pótlását javasolta.
Veszteg Ferenc alpolgármester: Jó ez a szerződés, de a nyakunkba veszünk sok munkát, és
kérdés, hogy van-e rá ember, van-e rá kapacitás?
Dr. Szászik Károly polgármester: Ők önállóan ezt képtelenek végezni, eddig is mi
csináltuk.
Veszteg Ferenc alpolgármester: Fogadjuk el, de akkor rendeljünk hozzá embert és felelőst.
Dr. Szászik Károly polgármester: Igen. Kérem, aki a határozat első részét az
együttműködési megállapodásra vonatkozó 1. számú függeléket elfogadja, valamint a
második pont a képzettségi pótlékkal kapcsolatos 2. számú mellékletét javasolja a 2009. évi
költségvetési koncepció tárgyalásakor, megtárgyalni, kézfeltartással jelezze
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodó szavazat nélkül
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
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153/2008. (IX.05.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Péteri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Péteri Polgármesteri Hivatal Szervezeti
és Működési Szabályzata 2. sz. mellékletének (képzettségi pótlék), illetve 1. sz. függelékének
megvitatása (Együttműködési megállapodás)” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozta:
1. A Péteri Általános Művelődési Központtal és a Szlovák Kisebbségi
Önkormányzattal megkötendő Együttműködési megállapodást a Péteri
Polgármesteri Hivatal 1. sz. függelékeként elfogadja és felhatalmazza a
polgármestert a megállapodás aláírására.
2. A Péteri Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 2. sz.
mellékletét képező Az egyes képzettségi pótlékra jogosító munkakörök és
képzettségek felsorolását tartalmazó táblázatot elutasítja azzal, hogy a 2009.
évi költségvetési koncepció tárgyalásakor ismét napirendre tűzi.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Megbízott jegyző
Veszteg Ferenc képviselő elment, a jelen lévő képviselők száma 8 fő, Képviselő-testület
határozatképes.

13.) Péteri Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi
szervezetek támogatásáról szóló 4/2008. (IV.17.) számú rendeletének
értelmében nyújtandó támogatások megvitatása, elfogadása.
(határozathozatal)
Előterjesztő:
Dr. Szászik Károly
Polgármester
Kaszai Anikó
megbízott jegyző
Véleményező:
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
Dr. Szászik Károly polgármester: A Gazdasági és a Jogi Bizottság tárgyalta ezt a kérdést.
Kérem, mondják el véleményüket, javaslataikat.
Dr. Rostás Imre Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke, képviselő: Nincs
kifogásunk, elfogadásra javasoljuk.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodó szavazat nélkül
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
154/2008. (IX.05.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Péteri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Péteri Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének a helyi szervezetek támogatásáról szóló 4/2008. (IV.17.) számú
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rendeletének értelmében nyújtandó támogatások
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

megvitatása”

tárgyú

előterjesztést

1.) A helyi szervezetekkel kötendő támogatási szerződéseket elfogadja és
felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.
2.) A költségvetési rendeletben szereplő Civil Alap összegét 3.000.000.,- Ft-ban,
azaz három millió forintban határozza meg, melynek felhasználására
vonatkozóan megbízza a jegyzőt pályázati eljárás megindítására és a pályázat
kiírására.
3.) Megbízza a jegyzőt a vonatkozó rendelet módosítására a határidők változása, a
támogatási szerződés tartalmi módosulása, illetve a Civil Alap elnevezés miatt.
Határidő: azonnal
Felelős: Kaszai Anikó megbízott jegyző

14.)

Péteri Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló
3/2008. (III.13.) számú rendelet módosítása a Civil Alappal
összefüggésben.
(rendeletalkotás)
Előterjesztő:
Dr. Szászik Károly
Polgármester
Kaszai Anikó
megbízott jegyző
Véleményező:
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság

Dr. Szászik Károly polgármester: A 2007. év könyvvizsgálatát végző Alfa-Karil Auditor
Kft. hívta fel a figyelmünket arra, hogy a Péteri Községi Önkormányzat 3/2008. (III.13.)
számú rendelete módosítást igényel a Civil Alappal összefüggésben.
A problémát az jelentette, hogy a Civil Alap, mint fogalom szerepel a költségvetési
rendeletben, de annak felhasználási szabályaira vonatkozóan utalás nem történik. Így a
rendelet kiegészítésre szorul az alábbiakkal: „A Civil Alap felhasználásának szabályait külön
rendelet határozza meg. Civil Támogatási Keret elnevezést javasolok elfogadni.
Hozzászólás javaslat nem hangzott el.
Dr. Szászik Károly polgármester: Kérem, aki az elhangzott javaslattal és a 2008. évi
költségvetési rendelet módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselőtestület minősített többségű szavazással 9 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodó szavazat nélkül – egyhangúlag – megalkotta Péteri Község
Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 9/2008. (IX.06.) számú rendeletét,
amely jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
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15.) Monor Hegyessy Lions Club kérelmének megvitatása.
(határozathozatal)
Előterjesztő:
Dr. Szászik Károly

Polgármester

Dr. Szászik Károly polgármester: Van-e javaslat, hozzászólás a kiküldött anyaggal
kapcsolatban?
Javaslat, hozzászólás nem hangzott el.
Dr. Szászik Károly polgármester: Kérem, tekintsük magán emberként történő felhívásnak,
aki kívánja pártolni a művészetet, tegye meg.

17.) Egyebek.
a.) „Péteriért Emléklap”-ok adományozásának jóváhagyása.
Dr. Szászik Károly polgármester: Utólagos egyetértéssel az augusztus 20-i ülésen,
azoknak, akik az iskolaépítésben átlagon felül teljesítettek „Péteriért Emléklap” erkölcsi
elismerésben részesültek: Karsai Márta műszaki ellenőr, Turányi András projektvezető,
Vendég Attila építésvezető, Hargitai Csaba gépész, Fekete István művezető, Varga Jenő
ÁMK igazgató, Dr. Szabó Imre Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter, Dr. Gál Zoltán
országgyűlési képviselő, Fogarasiné Deák Valéria országgyűlési képviselő, A.D.U.
Építésziroda kollektívája, Tóbiás László karbantartó.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Dr. Szászik Károly polgármester az ülést 23,18
órakor berekesztette. Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját, melyről külön
jegyzőkönyv készül.
Péteri, 2008. november 5.

Dr. Szászik Károly
polgármester

Kaszai Anikó
megbízott jegyző

Kallós Attila
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő

