JEGYZŐKÖNYV

Készült
Péteri
Község
Polgármesteri
Hivatalában
a
helyi
Önkormányzat
Képviselőtestületének 2008. november 26-án 18,00 órakor tartott soros ülésén. (Az ülésről
hangfelvétel készült.)

Jelen vannak:

Dr. Szászik Károly
Veszteg Ferenc
Dr. Berényi Zoltán
Dr. Foltin Brunó
Hrutka Ferenc
Kalina Enikő

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Kallós Attila
Kirchner Sándorné

képviselő
képviselő

Püspök Erzsébet Katalin
Dr. Rostás Imre

képviselő
képviselő (10 fő)

Beke Andrea
Hajdu István
Varga Jenő
Varga Zsolt
Molnárné Udvardi Éva

megbízott jegyző
Helyi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
és Nyugdíjas Klub elnöke
ÁMK igazgató
Péteri Polgárőr Egyesület elnöke
pénzügyi tanácsos

Mátyás Emese
Losonci László
Danyi Dezsőné

előadó
előadó
jegyzőkönyvvezető

Dr. Szászik Károly polgármester: Szép jó estét kívánok mindenkinek, az ülést megnyitom.
Dr. Berényi Zoltán, Dr. Rostás Imre és Kirchner Sándorné jelezték, hogy később
csatlakoznak. Köszöntöm Jegyző asszonyt, munkatársaimat, állandó meghívottainkat.
Engedjétek meg, hogy bemutassam Mátyus Emesét, aki pénzügyi területen fog a jövőt
illetően munkálkodni, amihez sok sikert kívánok midannyiunk nevében. Szeretnék javaslatot
tenni a mai ülésünkön készült jegyzőkönyv hitelesítésére.
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Dr. Rostás Imre megérkezett, a jelen lévő képviselők száma 8 fő, Képviselő-testület
határozatképes.
Dr. Szászik Károly polgármester: Javasolom, és egyben felkérem Dr. Foltin Brunó
képviselőt a jegyzőkönyv-hitelesítésére. Kérem Képviselőtestületet, aki ezzel egyetért,
szavazatával jelezze.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodó szavazattal Dr.
Foltin Brunó képviselőt választotta meg jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Az írásban kiküldött napirendekre tennék javaslatot.

Kérem, akinek a napirendekkel kapcsolatosan van egyéb napirendre vonatkozó javaslata,
hozzászólása, tegye meg.
Hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
Dr. Szászik Károly polgármester: Kérem, aki a napirendi pontokat elfogadja, kézfeltartással
jelezze.

A Képviselőtestület 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodó szavazat nélkül
- egyhangúlag- az alábbi napirendet fogadta el:

1.)

Péteri Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a település Helyi Építési
Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 30/2004. (XII.15.) számú
rendeletének módosítása. (Zöldfa utca mögötti terület)
(rendeletalkotás) )
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Előterjesztő:

Dr. Szászik Károly
Polgármester
Nyeste László
Főépítész
Véleményező: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
2.)

Péteri Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének előirányzat módosítása,
a költségvetési beszámoló véleményezése elfogadása.
(rendeletalkotás) )
Előterjesztő:

Dr. Szászik Károly

Polgármester

Molnárné Udvardi Éva
pénzügyi tanácsos
Véleményező: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
3.)

4.)

Péteri Községi Önkormányzatának 2009. évi költségvetései koncepciójának
véleményezése.
(határozathozatal)
Előterjesztő:
Dr. Szászik Károly
Polgármester
Beke Andrea
Megbízott jegyző
Véleményező: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
A civil szervezetek által benyújtott pályázatok elbírálása.
(határozathozatal)
Előterjesztő:
Dr. Szászik Károly
Polgármester
Beke Andrea
Megbízott jegyző
Véleményező: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság

5.)

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási
Megállapodásának módosítása.
(határozathozatal)
Előterjesztő:
Dr. Szászik Károly
Polgármester
Beke Andrea

Megbízott jegyző

6.)

Iskolafogászati szakellátásra vonatkozó megállapodás módosítása.
(határozathozatal)
Előterjesztő:
Dr. Szászik Károly
Polgármester
Beke Andrea
Megbízott jegyző

7.)

A „Péteri Gyermekekért” Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása.
(határozathozatal)
Előterjesztő:
Dr. Szászik Károly
Polgármester
Beke Andrea
Megbízott jegyző

8.)

Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítása.
(határozathozatal)
Előterjesztő:
Dr. Szászik Károly
Polgármester
Beke Andrea
Megbízott jegyző

9.)

A kiemelt építéshatósági jogkör megszüntetése.
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10.)

(határozathozatal)
Előterjesztő:
Dr. Szászik Károly
Beke Andrea
Egyebek

Polgármester
Megbízott jegyző

Zárt ülés:
1.) Szociális kérelmek elbírálása.
2.) Elidegenítési tilalom törlése iránti kérelmek véleményezése.

1.)
2.)

3.)
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1.)

Péteri Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a település
Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 30/2004.
(XII.15.) számú rendeletének módosítása. (Zöldfa utca mögötti
terület)
(rendeletalkotás) )
Előterjesztő:
Dr. Szászik Károly
Polgármester
Nyeste László
Főépítész
Véleményező: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság

1.)
Dr. Szászik Károly polgármester: A napirendi pontot az illetékes bizottság megtárgyalta, a
bizottsági ülésen részt vett Nyeste László is. Kérem, mondják el véleményüket.
Beke Andrea megbízott jegyző: A Bizottság kérte, hogy nézzem át a Projekt-Start Kft.
közüzemekkel kapcsolatos szerződéseit. Átnéztem, és az előterjesztésben pár mondatban
leírtam. Már a kiajánlási dokumentációban is benne van, hogy a pályázónak nyilatkoznia kell,
hogy a hasznosítási tömb közművekkel történő teljes körű ellátását vállalja. A szerződés
tartalmi része jónak mondható.
Kallós Attila Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság elnöke, képviselő: A Bizottság
kérése volt, hogy először kössük meg a településrendezési szerződést és csak azután
módosítsuk a Helyi Építési Szabályzatunkat.
Beke Andrea megbízott jegyző: Ehhez annyit tennék hozzá, hogy a határozat meghozatala
után Nyeste László elküldi a szakhatóságoknak, a rendelet-módosírása csak ezután, 30 nap
elteltével lehetséges.
Kallós Attila Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság elnöke, képviselő: A Bizottság
az indoklást elfogadta.
Veszteg Ferenc alpolgármester: Csak annyit szeretnék mondani, hogy ennek a
módosításnak önkormányzati költsége nem lesz.
Egyéb hozzászólás nem hangzott el.
Dr. Berényi Zoltán megérkezett, a jelen lévő képviselők száma 9 fő, Képviselő-testület
határozatképes.
Dr. Szászik Károly polgármester: Kérem, aki elfogadja a határozati javaslatot,
kézfeltartással jelezze.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodó szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
204/2008. (XI.26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
a HÉSZ módosításáról
1.) Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy, határoz, hogy
módosítani kívánja a 10/2008. (X.09.) számú Helyi Építési
Szabályzatát a Zöldfa utca felett telektömbre vonatkozóan.
2.) A módosítási eljárást az épített környezet kialakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. §. (2) bekezdése és
9/A. §-a szerint folytatja le.
3.) Fenti módosítást az alábbi feltételekhez köti: A módosítás érdekében
településrendezési szerződést köt a területfejlesztővel a tervezési és
egyéb költségek vállalására, illetve tervezési szerződést köt a
település rendezési terveinek készítőjével, melynek aláírására
felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt.
Határidő: 2009.december 31.
Felelős: polgármester, főépítész

2.)

Péteri Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének előirányzat
módosítása, a költségvetési beszámoló véleményezése elfogadása.
(rendeletalkotás) )
Előterjesztő:
Dr. Szászik Károly
Polgármester
Molnárné Udvardi Éva
pénzügyi tanácsos
Véleményező: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
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2.)

Dr. Szászik Károly polgármester: Kérem, mondják el véleményüket az írásos anyaggal
kapcsolatban.

Kallós Attila Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság elnöke, képviselő: A Bizottság
áttekintette az anyagot, megbeszéltük, hogy akkor bocsátjuk vitára, amikor látjuk a belső
ellenőrzés után a számokat. Elfogadásra javasoljuk.

Más hozzászólás, javaslat nem hangzott el.

Dr. Szászik Károly polgármester: Aki egyetért a 2008. évi költségvetés előirányzat
módosításával, kérem, 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 14/2008. (XI.27.) számú rendeletét, amely jelen jegyzőkönyv
1. számú mellékletét képezi.

1.)
-

2.)
3.)
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3.)

Péteri Községi Önkormányzatának
koncepciójának véleményezése.

2009.

évi

költségvetései

(határozathozatal)
Előterjesztő:
Dr. Szászik Károly
Polgármester
Beke Andrea
Megbízott jegyző
Véleményező: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság

Dr. Szászik Károly polgármester:
Sok a bizonytalansági tényező ahhoz, hogy kellő határozottsággal
megfogalmazni. Még is igyekeztem azokat az elképzeléseket formába
következő költségvetésben megjelentetünk a számok nyelvén. Kérem,
tervezői munkája kezdődjön el, hogy a törvényes határidő előtt
költségvetésünket. Van-e bármiféle kiegészíteni való?

lehetne koncepciót
önteni, amelyeket a
hogy a költségvetés
el tudjuk fogadni

Beke Andrea megbízott jegyző: A Pénzügyi Bizottság megbeszélte a koncepciót,
természetesen, amit az ülésen előírtak figyelembe fogjuk venni a költségvetés tervezésénél,
amennyiben azt a képviselő-testület elfogadja.
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Kallós Attila Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság elnöke, képviselő: Két fontos
dolgot kellene szem előtt tartani, ami a határozati javaslatunk két pontja. Húzzuk meg az
elején, amennyire csak lehet.

Dr. Berényi Zoltán képviselő:
Már most tudjuk, hogy a működtetés költségei növekedni fognak a jövő évben.
Kallós Attila Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság elnöke, képviselő: Csak a
plafont határoztuk meg, a mozgást nem.

Veszteg Ferenc alpolgármester: Abból indultunk ki, hogy az alap működést biztosítsuk és
ne legyen kozmetikázva a költségvetés. Értékesítést nem érdemes beletenni, mert az csak
széppé teszi a képet.

Egyéb hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
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Dr. Szászik Károly polgármester: Aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással
jelezze.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodó szavazat nélkül
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

182/2008. (XI.26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Péteri Község Önkormányzata 2009. évi költségetési koncepciójáról
1. Péteri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2009.
évi költségvetési koncepcióját az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:
• a költségvetés kiadás oldalát a 2008. évi címzett támogatással korrigált
szinten kell tartani,
• a bevétel oldalra ingatlan értékesítést első olvasatban nem lehet
beállítani,
• a költségvetési hiány mértéke külön soron kerüljön első olvasatban
kimutatásra,
• a térítési díjakhoz kapcsolódó rendeleteket (víz, csatorna,
művészetoktatás térítési díja, lakások-, helyiségek bérleti díja) a
Képviselő-testület 2008. decemberi ülésére beterjesztik.
Határidő: 2009. február 28.
Felelős: polgármester

I.

4.)

A civil szervezetek által benyújtott pályázatok elbírálása.
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(határozathozatal)
Előterjesztő:
Dr. Szászik Károly
Polgármester
Beke Andrea
Megbízott jegyző
Véleményező: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
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Dr. Szászik Károly polgármester:

Felkérem Jegyző asszonyt, mondja el a pályázatok elbírálásának eredményét.
Beke Andrea megbízott jegyző: A pályázatok a pályázati kiírásnak megfeleltek. Volt néhány
apró észrevétel. A Bizottság határozati javaslatait kiküldtük, melyek tartalmazzák a
támogatások összegét.
Kirchner Sándorné megérkezett, a jelen lévő képviselők száma 10 fő, Képviselő-testület
határozatképes.
Dr. Szászik Károly polgármester: Aki elfogadja, hogy a Péteri Polgárőr Egyesület
200.000,- Ft támogatást kapjon, mely összeget a 2006. évben megvásárolt sebességmérő
javításával, beüzemeltetésével, illetőleg a régi sebességmérő átszerelésével kapcsolatos
költségek ellentételezésére használhatja fel, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodó szavazat nélkül
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

183/2008. (XI.26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Péteri Polgárőr Egyesület támogatásáról
Péteri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Péteri Polgárőr
Egyesületnek 200.000,- Ft támogatás nyújt, mely összeget a 2006. évben
megvásárolt sebességmérő javításával, beüzemeltetésével, illetőleg a
régi sebességmérő átszerelésével kapcsolatos költségek ellentételezésére
használhatja fel, melyet az elszámolásnál igazolni köteles.
Határidő: 2008. november 27.
Felelős: polgármester
Dr. Szászik Károly polgármester: Aki elfogadja, hogy a Péteri Községi Sportkör
pályázatának elbírálást felfüggesszük, kézfeltartással jelezze.
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodó szavazat nélkül
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
184/2008. (XI.26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Péteri Községi Sportkör támogatásáról
Péteri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Péteri Községi
Sportkör pályázatának elbírálását felfüggeszti a Bírósági bejegyzés
december 15.-ig történő benyújtásáig.
Határidő: 2008.november 27.
Felelős: polgármester
Dr. Szászik Károly polgármester: Aki elfogadja, hogy a Péteri Gyermekekért Alapítvány
100.000,- Ft támogatást kapjon, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodó szavazat nélkül
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
185/2008. (XI.26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Péteri Gyermekekért Alapítvány támogatásáról
Péteri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Péteri Gyermekekért
Alapítványnak 100.000,- Ft támogatást nyújt.
Határidő: 2008. november 27.
Felelős: polgármester
Dr. Szászik Károly polgármester: Aki elfogadja, hogy a Péteri Hagyományőrző Kör
60.000,- Ft támogatást kapjon, kézfeltartással jelezze.
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A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodó szavazat nélkül
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
186/2008. (XI.26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Péteri Hagyományörző Kör támogatásáról
Péteri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Hagyományőrző Körnek 60.000,- Ft támogatás nyújt.

a

Péteri

Határidő:2008.november 27.
Felelős: polgármester

Dr. Szászik Károly polgármester: Aki elfogadja, hogy a „Nyelvében él a nemzet”
Alapítvány 70.000,- Ft támogatást kapjon, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodó szavazat nélkül
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
187/2008. (XI.26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
„Nyelvében él a Nemzet” Alapítvány támogatásáról
Péteri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Nyelvében él a
Nemzet” Alapítvány 70.000,- Ft támogatást nyújt.
Határidő: 2008.november 27.
Felelős: polgármester

Dr. Szászik Károly polgármester: Aki elfogadja, hogy a Péteri Nyugdíjas Klub 39.136,- Ft
támogatást kapjon, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodó szavazat nélkül
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
188/2008. (XI.26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Péteri Nyugdíjas Klub támogatásáról
Péteri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Péteri Nyugdíjas
Klubnak 39.136,- Ft, támogatás nyújt. Az Önkormányzat által 2008.
november 1. napja után kifizetett rezsiköltségek a támogatási
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szerződésnek megfelelően kiszámlázásra kerülnek a Nyugdíjas Klub
felé.
Határidő: 2008. november 27.
Felelős: polgármester

5.)

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
társulási Megállapodásának módosítása.
(határozathozatal)
Előterjesztő:
Dr. Szászik Károly
Beke Andrea

Polgármester
Megbízott jegyző

Dr. Szászik Károly polgármester:
Az előterjesztést mindenki megkapta írásban, kérem mondják el véleményüket, tegyék meg
javaslataikat.
Vélemény, javaslat nem hangzott el.

Dr. Szászik Károly polgármester: Aki elfogadja a Monor és Térsége Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási Megállapodásának módosítását, kézfeltartással
jelezze.
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A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodó szavazat nélkül –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
189/2008. (XI.26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási
megállapodásának módosításáról
Péteri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve a Monor és
Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanács
megállapodásra vonatkozó döntését az alábbi módosításokat elfogadja:
7.2.1.4. A pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás menete:
Amennyiben bármely tag –önkormányzat az arra megszabott eljárás alapján
elfogadott vagy általa vállalt pénzügyi hozzájárulást – legyen az
intézményfenntartásból eredő vagy bármely más, a Társulási Tanács határozata
alapján a tagok részére meghatározott kötelezettségből származó fizetési
kötelezettség – az arra megállapított határidőben nem teljesíti, úgy a fizetésre
kötelezett önkormányzat polgármestere köteles erről a Tanács elnökét a fizetési
határidő lejártát követő három munkanapon belül tájékoztatni. A tájékoztatásnak
tartalmaznia kell, hogy az önkormányzat várhatóan mely időponttól lesz
fizetőképes.
A tájékoztatás elmulasztása esetén a fizetési határidő lejárát követő nyolc
munkanapon belül a Társulás elnöke fizetési felszólítást küld az önkormányzat
részére.
A felszólítás a kézhezvételét követő három munkanapon belül az önkormányzat
polgármestere tájékoztatja a Társulás elnökét, hogy az önkormányzat várhatóan
mely időponttól lesz fizetőképes.
A halasztási, illetve részletfizetési kérelmet a Társulás Pénzügyi Bizottsága soron
következő ülésén elbírálja s javaslatot tesz a Társulási Tanácsnak a kérelem
teljesítésére vagy elutasítására.
Az eljárás eredménytelensége, illetve a halasztás, részletfizetés nem teljesítése
esetén a Társulás azonnali beszedési megbízást nyújt be a kötelezettségvállalást
nem teljesítő önkormányzat számlavezető pénzintézetéhez.
Határidő: 2008. november 27.
Felelős: polgármester

6.)

Iskolafogászati szakellátásra vonatkozó megállapodás módosítása.
(határozathozatal)
Előterjesztő:
Dr. Szászik Károly

Polgármester
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Beke Andrea

Megbízott jegyző

Dr. Szászik Károly polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta írásban, kérem,
mondják el véleményüket, tegyék meg javaslataikat.
Vélemény, javaslat nem hangzott el.
Dr. Szászik Károly polgármester: Aki elfogadja az iskolafogászati szakellátásra vonatkozó
megállapodás módosítását, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodó szavazat nélkül – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
190/2008. (XI.26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Iskolafogászati szakellátásra vonatkozó megállapdásról
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok társulásairól szóló 1997. évi
CXXXV. törvény (Ttv.)4. § (1) bekezdésének b.) pontja szerinti jogkörében jelen – minősített
többséggel meghozott – határozatával, mint a társulás tagja a Monor és környéke fogorvosi alapellátási
társulás társulási megállapodásának a módosítását – az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
152. § (1) bekezdésének e.) pontja szerint a települési önkormányzat kötelező ellátási körébe tartozó
iskola-egészségügyi ellátásnak, mint egészségügyi alapellátási feladatnak az iskolafogászati
részfeladatainak ellátása érdekében az alábbiak szerint elfogadja:
1.
A társulási megállapodás megnevezésében a „fogorvosi alapellátás biztosítására” szöveg helyébe az
alábbi szöveg kerül:
„fogorvosi alapellátás és iskolafogászati ellátás biztosítására”
2.
A társulási megállapodás 1.) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„1.) Jelen megállapodással - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 41. § (1)
bekezdése és a helyi önkormányzatok társulásairól szóló 1997. évi CXXXV. törvény (Társulási
törvény) alapján - a társulást létrehozó települések kijelentik, hogy Ötv. 8. § (4) bekezdése és az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.)
a.) 152. § (1) bekezdés b.) pontja szerinti, kötelező önkormányzati feladatként ellátandó fogorvosi
alapellátásnak, mint egészségügyi alapellátási feladatnak, és
b.) az Eütv. 152. § (1) bekezdés e.) pontja szerinti, kötelező önkormányzati feladatként ellátandó
iskola-egészségügyi ellátás (mint a 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti, középfokú
nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevők megelőző jellegű, az egészségügyi alapellátás)
keretében a 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: IR.) 6. §-a szerint szervezett
iskolafogászati alapellátási részfeladatának (iskolafogászat)
ellátása biztosítása, lakosságuk minél magasabb szintű ellátása és a törvényi kötelező feladatuk
teljesítése érdekében, a jogszabályi keretek között lakosságuk fogorvosi alapellátását és az iskolaegészségügyi ellátás körébe tartozó iskolafogászati feladatok ellátását – önkéntes és szabad
elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával – jelen megállapodás keretei között
társulásos formában valósítják meg.”
3.
A társulási megállapodás 2.) pontjában az „az 1. pont szerinti feladat ellátására” szöveg helyébe az
alábbi szöveg kerül:
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„az 1.) a. pont szerinti feladat ellátására”.
4.
A társulási megállapodás 5.) pontjában az „alapellátási” szöveg hatályát veszti.
5.
A társulási megállapodás 11.) pontjában a „fogorvosi körzetek” szöveg helyébe az alábbi szöveg
kerül:
„fogorvosi alapellátási körzetek”.
6.
A társulási megállapodás az alábbi, 11/A.) ponttal egészül ki:
„11/A.) A tagok közigazgatási területén belül az iskolafogászat vonatkozásában ellátandó egyes
nevelési-oktatási intézmények (óvodák, iskolák) iskolafogászati körzetbe való besorolására, e
besorolás megváltoztatására rendeleti úton Monor Város Képviselőtestülete jogosult azzal hogy, a
besorolás során Monor Város Önkormányzata különös figyelmet köteles fordítani arra, hogy az adott
társult település által fenntartott óvoda és iskola lehetőség szerint azonos iskolafogorvos által kerüljön
ellátásra.”
7.
A társulási megállapodás 13.) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„13.) A tagok rögzítik, hogy az IR. 1. § (2) bekezdése szerint az iskola-egészségügyi ellátás
iskolaorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, amelyet fogorvos és fogászati asszisztens
közreműködésével látnak el. A tagok erre tekintettel kijelentik, hogy jelen társulási együttműködésük
az iskolaorvosi és az (iskola)védőnői feladatok ellátására nem terjed ki. E feladatokat a tagok az
általuk fenntartott intézmények vonatkozásában önállóan, e társulástól függetlenül biztosítják.”
8.
A társulási megállapodás 14.) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„14.)
14.1. Az IR. 6. § (2) bekezdése szerinti hatáskörök gyakorlására (az iskolafogászati ellátás valamennyi
nevelési-oktatási intézmény tanulóira kiterjedő megszervezése, működési feltételeinek biztosítása, a
nevelési-oktatási intézmények számára fogászati rendelő kijelölése, az ellátással iskolafogorvos
megbízása) Monor Város Önkormányzata jogosult és köteles.
14.2. A tagok az IR. 7. § (1) bekezdése alapján rögzítik, hogy a nevelési-oktatási intézményt ellátó
iskolafogorvos és fogászati asszisztens az iskolafogászati feladatait (a jogszabályi keretek között)
részben a fogorvosi rendelőben, részben pedig a nevelési-oktatási intézményben végzi. A társult
települések az iskolafogászati ellátáshoz fogorvosi rendelőt nem kötelesek biztosítani.
14.3. A társult település – az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményen keresztül - a maga
költségén és felelősségére, maga gondoskodik arról, hogy az iskolából a tanulók a szorgalmi (tanítási)
időben évente két alkalommal kötelező csoportos szűrővizsgálatra a kijelölt iskolafogorvosi rendelőbe
eljussanak és a vizsgálaton részt vegyenek.
14.4. A társult település – az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményen keresztül - gondoskodik
arról, hogy az iskolafogorvos évente egyszer elvégezhesse az óvodások szűrővizsgálatát az óvodában.
14.5. A társult település – az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményen keresztül - a maga
költségén és felelősségére, maga gondoskodik az intézmény gyermekeinek/tanulóinak a szűrővizsgálat
alatti felügyeletéről.
14.6. Az iskolafogorvos által az IR. 4. számú mellékletének 4. pontja szerint kezelésre berendelt
gyermekek egyéni vagy csoportos fogorvosi rendelőbe történő eljuttatásáról a társult település a 14.3.
pont szerint gondoskodik.
14.7. A tagok rögzítik, hogy az IR. 6. § (5) bekezdése szerint az iskolafogászati szűrővizsgálatra és
kezelésre egy tanuló (tanulócsoport) tanévenként 10 tanítási óráról vonható el.
14.8. A társult település az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményben köteles lehetővé kell tenni
a fogbetegségek és a fogbalesetek megelőzését célzó intézkedések gyakorlati végrehajtását és a
csoportos prevenciót. Ezen iskolafogászati megelőző foglalkozások céljára tanévenként és
tanulócsoportonként két tanítási óra vehető igénybe.
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14.9. A tagok az IR. 7. § (4) bekezdése alapján rögzítik, hogy az iskola-egészségügyi dokumentáció
része a gyermekfogászati gondozási füzet, amelynek használata a gyermek nevelési-oktatási
intézménybe lépésétől kezdve kötelező.
9.
A társulási megállapodás 17.1.1. pontjában az „alapellátás” szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:
„ellátás”.
10.
A társulási megállapodás 17.1.2. pontjában az „” szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:
„17.1.2. Amennyiben Monor Város Önkormányzata a fenti intézménynek vagy személynek az Ötv 89.
§ (3) bekezdése szerint támogatást fizet, a társult község – a jelen megállapodás szerinti fogorvosi
feladat ellátásához kapcsolódóan ezen intézményben igénybevett helyiségek mérete és a fogorvosi
szolgáltatók létszámának arányában és ezen belül is lakossága arányában - legfeljebb 65.000 Ft/év
összegben járul hozzá támogatáshoz. A társult tag magasabb hozzájárulásra nem kötelezhető.
Amennyiben a Monor Város Önkormányzata által átadott éves támogatási összeg (a megelőző időszak
éves átlagában számítva) 10 %-ot meg nem haladóan emelkedik, a társult község fizetési
kötelezettsége ugyanilyen arányban növekedik meg.”
11.
A társulási megállapodás 18.) pontjában a „A fogorvosi alapellátáshoz” szöveg helyébe az alábbi
szöveg lép:
„A jelen megállapodás tárgya szerinti ellátásokhoz”.
II.
A társulási megállapodás jelen határozat szerinti módosítása annak minden tag által történő
elfogadása után, 2009. január 1.-én lép hatályba.
Határidő: 2009.január 1.
Felelős: polgármester

7.)

A „Péteri Gyermekekért” Közalapítvány Alapító Okiratának
módosítása.
(határozathozatal)
Előterjesztő:
Dr. Szászik Károly
Beke Andrea

Polgármester
Megbízott jegyző

1.)

2.)

Dr. Szászik Károly polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta írásban, kérem,
mondják el véleményüket, tegyék meg javaslataikat.
Vélemény, javaslat nem hangzott el.
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Dr. Szászik Károly polgármester: Aki elfogadja a „Péteri Gyermekekért” Közalapítvány
Alapító Okiratának módosítását, kézfeltartással jelezze.
3.)

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodó szavazat nélkül
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

191/2008. (XI.26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
„Péteri Gyermekekésrt” Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
1.) Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete Péteri
Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve a
„Péteri gyermekekért” közalapítvány alapító okiratának
módosított változatát, azt elfogadja.
2.) Megbízza a
elindításával.

polgármestert

Határidő: 2008. november 27.
Felelős: polgármester

8.)

a

bírósági

bejegyzés
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Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítása.
(határozathozatal)
Előterjesztő:
Dr. Szászik Károly
Beke Andrea

Polgármester
Megbízott jegyző

Dr. Szászik Károly polgármester: Jegyző Asszonynak átadom a szót.
Beke Andrea megbízott jegyző: Takarékossági szempontból van szükség a módosításra,
hogy egy kézben legyenek a közbeszerzést érintő kérdések és anyagbeszerzések.
Dr. Szászik Károly polgármester: Kérdés?
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Más hozzászólás nem hangzott el.
Dr. Szászik Károly polgármester: Aki elfogadja a Gondozási Központ Alapító Okiratának
módosítását, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodó szavazat nélkül
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

192/2008. (XI.26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
a Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve Monor Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete által megfogalmazott határozati javaslatát, elfogadja a
Gondozási Központ alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint:
Gondozási Központ
költségvetési szerv alapító okiratát,
a Monor és Környéke Szociális Intézményi Társulás Társulási megállapodásának 7.2.c.)
pontja szerinti jogkörében eljárva
az alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat 8. pontjának címe az alábbiak szerint változik:
„Az Intézmény gazdálkodása megszervezésének módja szerinti besorolása”
2. Az alapító okirat 8. pontjának utolsó mondata hatályát veszti.
3. Az alapító okirat az alábbi 8/A. ponttal egészül ki:
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„8/A. Az Intézmény előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága szerinti besorolása
Az Intézmény az előirányzatai feletti rendelkezési jogosultsága szempontjából - az az
államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet (Ámr.) 15. § (1)
bekezdés b.) pontja szerinti - részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Az Intézmény
rendelkezési joga nem terjed ki Monor Város Önkormányzatának a helyben központosított
közbeszerzésről szóló rendelete mellékletében mindenkor meghatározott tárgyú beszerzések
teljesítésére, feladatok ellátására. Az Intézménynek az e rendelet melléklete szerinti tárgyú
beszerzésekre nincs jogosultsága. Az Intézmény e beszerzések vonatkozásban – értéktől
függetlenül - megrendeléssel nem élhet, kötelezettséget nem vállalhat, szerződést nem köthet,
teljesítést nem fogadhat el. A rendelet melléklete szerinti beszerzésekhez kapcsolódó
működési kiadási előirányzatokat a Monor Városi Polgármesteri Hivatal, mint önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése tartalmazza és ezen előirányzatok felett a Monor
Városi Polgármesteri Hivatal rendelkezik teljes jogkörrel. Ez a besorolás az Intézmény jogi
személyiségét és szakmai önállóságát nem érinti.”
4. Az alapító okirat 14. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:
„14. Jelen – a módosításaival egységes szerkezetbe foglalt – alapító okirat 2009. január 1.-én
lép hatályba.”
II. Az alapító okirat jelen határozat szerinti módosításai 2009. január 1.-én lépnek
hatályba.
Határidő: 2009.jnuár 1.
Felelős: polgármester

9.)

A kiemelt építéshatósági jogkör megszüntetése.
(határozathozatal)
Előterjesztő:
Dr. Szászik Károly
Beke Andrea

Polgármester
Megbízott jegyző

Dr. Szászik Károly polgármester: Jegyző Asszonynak átadom a szót.
Beke Andrea megbízott jegyző: Nagyon szép feladat ellátni egy település önálló
építéshatósági munkáját, azonban nem csak szép, de költséges is.
Jelenleg Péteri község költségvetését évi + 1,5 M Ft-tal terheli meg az, hogy önálló
építéshatósága van. Az a törekvés, hogy a kis önkormányzatok megtakarítás címén közösen
vagy egy nagyobb önkormányzat által lássák el ezt a feladatot egyre gyakoribb. A csökkenő
állami finanszírozás sem teszi lehetővé, hogy ez az ügykör községünkben maradjon.
A fentiek alapján javaslom megszüntetni ezt a státuszt véglegesen. Erre a lépésre a 343/2006.
(XII.23.) Korm. rendelet ad lehetőséget, amely az építésügyi és az építés-felügyeleti
hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szól. Monor Város látná el a továbbiakban
2009. január 1-től Péteri viszonylatában az építés hatósági ügyeket. Természetesen a
folyamatban levő intézendőket még a helyettesítő munkatárs elvégzi. November 15. után
beadványokat már nem fogadunk el, folyamatosan tájékoztatjuk ügyfeleinket a változásról
Természetesen a státus megszüntetéséről dönteni kell, annak tényéről az állományban levő
munkatársat értesíteni. Az iratok átadás átvétele egészen december 31-ig folyamatos.
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Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a megszüntetett álláshely végkielégítéssel
szüntethető meg, melynek összege pályázaton lehívható és így utólag megigényelhető az
Önkormányzat számára.
Dr. Szászik Károly polgármester: Kérdés, vélemény?
Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Dr. Szászik Károly polgármester: Aki elfogadja, hogy az építéshatósági tevékenységet
2009. január 1-jével megszüntessük, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodó szavazat nélkül
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

193/2008. (XI.26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
a kiemelt építéshatósági jogkör megszüntetéséről
1.) Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 343/2006.
(XII.23.) Kormányrendelete alapján 2009. január 1-vel nem,
kívánja ellátni az önálló építéshatósági tevékenységet .
2.) Utasítja a jegyzőt az ezzel kapcsolatos feladatok ellátásával, az
állományban levő munkatárs kiértesítésére, valamint az ügyek
Monor Város Polgármesteri Hivatalának történő átadásáról
Határidő: 2008. december 31
Felelős: jegyző

Dr. Szászik Károly polgármester szünetet rendelt el, a szünet után Képviselő-testület folytatta
munkáját, a jelen lévő képviselők száma 10 fő, Képviselő-testület határozatképes.

10.)
a.)

Egyebek
2009. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.

Beke Andrea megbízott jegyző: Lisztes Károly belső ellenőr szólt, hogy kötelező a 2009. évi
belső ellenőrzési terv leadása a kistérség felél. Holnap kell bevinnem a határozatot. Kérem az
előterjesztésben leírtak elfogadását.
Dr. Szászik Károly polgármester: Kérdés?
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Más hozzászólás nem hangzott el.
Dr. Szászik Károly polgármester: Aki elfogadja 2009. évi belső ellenőrzési tervet,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodó szavazat nélkül –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
194/2008. (XI.26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi belső ellenőrzési tervéről
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi belső
ellenőrzési tervét az alábbiak szerint fogadja el:
Ellenőrzés
időpontja
2009. január
2009. március

2009. április

2009. május

Ellenőrzés alá vont intézmény Ellenőrzés tárgya
Általános Iskola
Címzett támogatás átfogó ellenőrzése
Létszám-és bérgazdálkodás túlórák és
ÁMK-Általános Iskola
helyettesítések ellenőrzése
Pénzügyi, számviteli szabályszerűség
ÁMK-Általános Iskola
ellenőrzése
Térítési díjak (művészeti oktatás)
beszedésének ellenőrzése, étkezés
ÁMK-Általános Iskola
nyilvántartás vizsgálata
ÁMK-Általános Iskola-konyha
Működés, gazdálkodás ellenőrzése
ÁMK-Óvoda
Létszám-és bérgazdálkodás ellenőrzése
Pénzügyi-számviteli szabályszerűség
ÁMK-Óvoda
vizsgálata
ÁMK-Művelődési Ház
Működés, gazdálkodás ellenőrzése
ÁMK-Könyvtár
működés ellenőrzése
Közalkalmazottak munkakör betöltéséhez
ÁMK
szükséges szakképesítés vizsgálata
Szabályozottság vizsgálata, a meglévő
Polgármesteri Hivatal
szabályzatok aktualizálása
Polgármesteri Hivatal
Belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése
Gazdálkodás, működés
Kisebbségi Önkormányzat
szabályszerűségének vizsgálata

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: jegyző

b.) Péteri Borbarát Kör kérelmének megtárgyalása.
Dr. Szászik Károly polgármester: Mindenki megkapta a Péteri Borbarát Kör kérelmét
írásban, melynek indoka az, hogy csak így tudnak pályázatot benyújtani. Javasolom,
támogassuk ebben Őket. Kérdés, hozzászólás?
Más hozzászólás nem hangzott el.
Dr. Szászik Károly polgármester: Aki elfogadja a Borbarát Kör kérelmét és hozzájárul
ahhoz, hogy a pincét használhassák, kézfeltartással jelezze.
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A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodó szavazat nélkül
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
195/2008. (XI.26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Péteri Borbarát Kör részére nyújtandó tulajdonosi hozzájárulásról
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Péteri Borbarát Kör a FöldváryBoér Elemér Művelődési Ház pincéjét - öt évig - bemutatóteremként,
összejöveteleik rendezvényeik helyszíneként használják.
Határidő: 2008. november 27.
Felelős: jegyző

c.) Elidegenítési tilalom törlése iránti kérelmek véleményezése.
Dr. Szászik Károly polgármester: Bodoki István és neje kérelmet nyújtottak be, melyben
kérték a Képviselő-testület hozzájárulását a korábban általuk megvásárolt, Péteri, 739.
helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó elidegenítési tilalom törléséhez. Indoklásként előadták,
hogy a családi helyzetük megváltozott, építkezni nem tudnak. Javasolom, adjuk meg a
hozzájárulást. Kérdés? Hozzászólás?
Kallós Attila Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság elnöke, képviselő: Bizottsági
ülésen is tárgyaltunk a kérelmekről. Sajnos nincs abban a helyzetben az Önkormányzat
anyagilag, hogy visszavásároljuk az építési telket, elfogadásra javasoljuk.
Dr. Szászik Károly polgármester: Aki az elidegenítési tilalom törléséhez hozzájárul,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodó szavazat nélkül
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
196/2008. (XI.26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
elidegenítési tilalom törléséről
Péteri 739. hrsz. ingatlan
1.) Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete helyt ad Bodoki
István és Neje (2230. Gyömrő, Szent István u. 62.) szám alatti
lakosok kérelmének és hozzájárul a Péteri, 739. helyrajzi számú
ingatlanra vonatkozó elidegenítési tilalom törléséhez.
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2.) Utasítja a megbízott jegyzőt a törlésre vonatkozó határozat
kiadására.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: mb. jegyző

d.) Beépítési és elidegenítési tilalom kötelezettség eltörlésére vonatkozó
kérelem véleményezése.
Dr. Szászik Károly polgármester: Tóth Andre Edit kérelmet nyújtott be, melyben kérte a
Képviselő-testület hozzájárulását a korábban általa megvásárolt, Péteri, Szent István utca 38.
(748. helyrajzi számú) ingatlanra vonatkozó beépítési kötelezettség teher törlését. Kérdés?
Hozzászólás?
Kallós Attila Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság elnöke, képviselő: Elfogadásra
javasoljuk.
Dr. Szászik Károly polgármester: Aki az imént említett ingatlanra vonatkozó beépítési
kötelezettség teher törléséhez hozzájárul, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodó szavazat nélkül
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
197/2008. (XI.26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
beépítési és elidegenítési tilalom törléséről
Péteri 748.hrsz-ú ingatlan
1.)

Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete helyt ad Tóth
Andrea Edit (2200. Monor, Kossuth Lajos utca 148.) szám alatti
lakos kérelmének és hozzájárul a Péteri, Szent István utca 38.
(748. helyrajzi számú) ingatlanra vonatkozó beépítési és
elidegenítési teher kötelezettség teher törléséréhez.

2.)

Utasítja a megbízott jegyzőt a törlésre vonatkozó határozat
kiadására.
Határidő: 2008. november 27.
Felelős: mb. jegyző

e.) Elidegenítési tilalom törlése iránti kérelmek véleményezése.
Dr. Szászik Károly polgármester: Legendi Tibor és neje kérelmét mindenkinek kiküldtük,
mondják el véleményüket.
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Beke Andrea megbízott jegyző: Kérelmezők 1993-ban vásárolták meg az ingatlant
kedvezménnyel. A Pénzügyi Bizottság véleménye, hogy a kedvezmény összegének – 80.000,Ft – visszafizetése esetén adjuk meg a hozzájárulást.
Dr. Szászik Károly polgármester: Kérdés, vélemény?
Egyéb kérdés, vélemény nem hangzott el.
Dr. Szászik Károly polgármester: Aki elfogadja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság határozati
javaslatát, kérem, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodó szavazat nélkül
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

198/2008. (XI.26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
elidegenítési tilalom törléséről
Péteri 726/1. hrsz-ú ingatlan
1.) Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete helyt ad Legendi
Tibor és Neje 2209. Péteri, Arany János utca 21. szám alatti lakosok
kérelmének a Péteri, Táncsics Mihály utca 26. (726/1. helyrajzi számú)
ingatlanra vonatkozó elidegenítési tilalmának törléséhez azzal a
kikötéssel járul hozzá, hogy a korábban megítélt 10 %-os kedvezményt
az Önkormányzat részére visszafizetik, melynek összege 80.000,- Ft.

2.) Utasítja a megbízott jegyzőt a törlésre vonatkozó határozat
kiadására.
Határidő: 2008. november 27.
Felelős: mb. jegyző
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Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Dr. Szászik Károly polgármester a nyilvános
ülést 21,38 órakor berekesztette. Az ülést követően zárt ülés folytatódik, melyről külön
jegyzőkönyv készül.
Péteri, 2008. december 15.

Dr. Szászik Károly
polgármester

Beke Andrea
megbízott jegyző

Dr. Foltin Brunó
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő

