JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 30. napján 19.00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
76/2015. (04.30.) számú határozat
Tárgy: Napirendek elfogadása
1) Beszámoló a Monori Rendőrkapitányság Gyömrői Rendőrőrs 2014. évi bűnügyi és
közbiztonsági tevékenységéről
2) Beszámoló a Humánpolitikai Bizottság 2015. I. negyedéves munkájáról
3) Települési szilárd hulladék elszállításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lezárása
4) Óvodával kapcsolatos kérdések
5) A Péteri 082/5 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálására
6.) Tanyagondnoki szolgálattal kapcsolatos döntések meghozatala
7.) Egyebek
Zárt ülés:
8.) Szociális ügyek
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
k.m.f.

Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Danyi Dezsőné
jkv.

Dr. Kosztyi Emma sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 30. napján 19.00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
77/2015. (04.30.) számú határozat
Tárgy: Beszámoló a Monori Rendőrkapitányság Gyömrői Rendőrőrs 2014. évi bűnügyi
és közbiztonsági tevékenységéről
Péteri Község Önkormányzata elfogadja a Monori Rendőrkapitányság Gyömrői
Rendőrőrs 2014. évi bűnügyi és közbiztonsági tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
k.m.f.

Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Danyi Dezsőné
jkv.

Dr. Kosztyi Emma sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 30. napján 19.00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
78/2015. (04.30.) számú határozat
Tárgy: Beszámoló a Humánpolitikai Bizottság 2015. I. negyedéves munkájáról
Péteri Község Önkormányzata a Humánpolitikai Bizottság 2015. I. negyedéves
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
k.m.f.

Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Danyi Dezsőné
jkv.

Dr. Kosztyi Emma sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 30. napján 19.00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
79/2015. (04.30.) számú határozat

Tárgy: közbeszerzési eljárás lezárása
1) Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Közszolgáltatási szerződés Péteri Község
települési szilárd hulladékának összegyűjtésére és ártalmatlanításra történő
elszállítására” tárgyában indított, Kbt. 122/A. § szerinti hirdetmény nélküli
közbeszerzési eljárás a Kbt. 76. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen volt.
2) Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóságnál kezdeményezze a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes
ellátására közérdekű szolgáltató kijelölését.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
k.m.f.

Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Danyi Dezsőné
jkv.

Dr. Kosztyi Emma sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 30. napján 19.00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
80/2015. (04.30.) számú határozat
Tárgy: Az Aprók Háza Óvoda 2015. évi költségvetését érintő előirányzatok közötti
átcsoportosítás
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aprók Háza Óvoda 2015. évi
költségvetési kiadásán belül a személyi juttatások, járulékok előirányzatát 600.000,- Ft-tal
megemeli, a dologi kiadásait 600.000,- Ft-tal csökkenti. A módosított előirányzat a személyi
juttatásoknál: 30.227.000,- Ft, a járulékoknál: 8.167.000,- Ft, a dologi kiadások
előirányzatánál: 4.650.000,- Ft-ra változik.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
k.m.f.

Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Danyi Dezsőné
jkv.

Dr. Kosztyi Emma sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 30. napján 19.00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
81/2015. (04.30.) számú határozat
Tárgy: A Péteri 082/5 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítésére kiírt pályázat
elbírálására
1. Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. március 25. napján
meghirdetett „FELHÍVÁS önkormányzati ingatlan versenyeztetés útján történő
értékesítésére” c. a Péteri külterület 082/5 hrsz-ú ingatlan megvételére kiírt pályázatát
(a továbbiakban: Felhívás) eredményesnek nyilvánítja.
2. A Képviselő-testület az ajánlattevő Bér-Masina Kft. (székhelye: Péteri, külterület
082/5 hrsz.) vételi ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
3. A Képviselőtestület úgy dönt, hogy az ajánlatban szereplő 30.300.000,.-Ft-os
vételáron értékesíti az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Péteri külterület
082/5 hrsz-ú ingatlant a Bér-Masina Kft. (székhelye: Péteri, külterület 082/5 hrsz.)
(továbbiakban: Vevő) részére.
4. A Képviselő-testület – Az Ajánlatnak, és a Felhívásnak megfelelően - lehetőséget
biztosít a tulajdonjogának a fenntartása mellett a vételár legfeljebb 36 havi,
folyamatos, egyenlő összegű (de előteljesíthető) részletekben történő megfizetésére
azzal, hogy az ingatlan vételárának a legalább 40 százalékát az adásvételi szerződés
megkötésével egyidejűleg köteles a Vevő kifizetni. Ebben az esetben az első vételárrészlet 50 százaléka foglalónak minősül. A vételárrészletek vonatkozásában a Vevő
legalább a mindenkori jegybanki alapkamatot köteles megfizetni. Amennyiben vevő
részlet-fizetési kötelezettségével 45 napot meghaladó késedelembe esik, az
Önkormányzat jogosult a szerződéstől a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:227. §-a szerint elállni.
5. Részletekben történő teljesítés esetén az Önkormányzat a vételár utolsó részletének
teljesítéséig az ingatlan tulajdonjogát fenntartja magának.
6. A Képviselő-testület az ingatlanra vonatkozóan a Ptk. 6:221 §-a szerinti elővásárlási
jogot köt ki a maga részére a megkötendő adásvételi szerződésben.
7. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Vevővel az e határozatban,
illetve a Felhívásban foglaltak szerint az adásvételi szerződést aláírja.

8. A Képviselő-testület a szerződéskötéssel egy időben elfogadja a Bér-Masina Kft.
(székhelye: Péteri, külterület 082/5 hrsz.) a készfizető kezesség vállalását a vételár
részletek vonatkozásában és ezt a szerződéskötés megkötésének feltételéül szabja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
k.m.f.

Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Danyi Dezsőné
jkv.

Dr. Kosztyi Emma sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 30. napján 19.00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:

82/2015. (04.30.) számú határozat
Tárgy: A tanyagondnoki szolgálat létrehozásával kapcsolatos döntések
Péteri Község Önkormányzata elfogadja a Péteri Tanyagondnoki Szolgálat e határozat
mellékletét képező Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

k.m.f.

Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Danyi Dezsőné
jkv.

Dr. Kosztyi Emma sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 30. napján 19.00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
83/2015. (04.30.) számú határozat
Tárgy: A tanyagondnoki szolgálat létrehozásával kapcsolatos döntések
1. Péteri Község Önkormányzata úgy határoz, hogy a tanyagondnoki szolgálat
szolgáltatás fejlesztése szükséges, ezért új gépjármű beszerzésével fejleszteni
kívánja a Péteri Tanyagondnoki Szolgálat eszközeit tekintettel arra, hogy
jelenleg a Szolgálat csupán egy szívességi alapon rendelkezésre bocsátott
gépjárművet használ.
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a tanyagondnoki szolgálat ellátásához
szükséges új gépjármű beszerzésére pályázni kíván az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe
vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM
rendeletben meghatározott 1. célterületre vonatkozóan.
3. A Képviselő-testület a pályázathoz a szükséges önerőt biztosítja, az
önkormányzat költségvetésének általános tartalékából,
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázatok
benyújtásához és végrehajtásához szükséges szerződések és dokumentumok
aláírásával, nyilatkozatok megtételével.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Danyi Dezsőné
jkv.

Dr. Kosztyi Emma sk.
jegyző

Péteri Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2209. Péteri, Kossuth Lajos u. 2.
Telefon: 06-29/314-070, Fax: 06-29/314-069
email: peteri@peteri.hu
Szám: 578-5/2015.
Ügyintéző: Danyi Dezsőné

Tárgy: Fellebbezés elbírálása.
HATÁROZAT

Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 84/2015.(04.30.) számú határozatával Veszteg
Istváné, születési neve: Hornyák Erzsébet Zsuzsanna (szül.: Budapest XIX., 1953. június 5., anyja
neve.: Hornyák Zsuzsanna) 2209 Péteri, Ady Endre u. 22. szám alatti lakos rendkívüli települési
támogatás iránti kérelem ügyében benyújtott fellebbezés tárgyában a Humánpolitikai Bizottság által
hozott 31/2015. (III.30.) számú határozatát helybenhagyja és a kérelmező fellebbezését elutasítja.
A Képviselő-testület határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálatát
jogszabálysértésre hivatkozással a Budakörnyéki Bíróságnál (Budapest XIV., Thököly u. 97-101.)
lehet kérni - illetékmentesen - a határozat közlésétől számított 30 (harminc) napon belül. A pert az
Önkormányzat ellen kell indítani.
INDOKOLÁS
Veszteg Istváné, születési neve: Hornyák Erzsébet Zsuzsanna (szül.: Budapest XIX., 1953. június 5.,
anyja neve.: Hornyák Zsuzsanna) 2209 Péteri, Ady Endre u. 22. szám alatti lakos fellebbezést nyújtott
be Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testületéhez az önkormányzat Humánpolitikai
Bizottságának elsőfokú döntésével szemben.
Az ügyfél fellebbezésében a következőket adta elő: alacsony jövedelemmel rendelkezik, a
gyógyszerköltség, tüzelő- és élelmiszervásárlás nagy terhet jelent. Rendszeresen szed gyógyszert,
többféle betegségben szenved, erre való tekintettel kéri a rendkívüli települési támogatás
megállapítását. Veszteg Istvánné érvényes közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik
A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti
ellátásokról szóló 1/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelet 21 §. (1) bekezdése alapján:
„Rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a személy, aki időszakosan vagy tartósan
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül…” Veszteg Istvánné kérelmében leírt
körülmények nem minősülnek rendkívüli élethelyzetnek, illetve érvénye közgyógyellátási
igazolvánnyal rendelkezik, ezért határozott rendelkező részben foglaltak leírtak szerint a Képviselőtestület.
A Képviselő-testület döntését a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 1/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelet 21 §. (1)
bekezdése, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 107. § (1) bekezdése alapján hozta.
A bírósági felülvizsgálatról való tájékoztatás a Ket. 109. § (1) bekezdésén alapul.
Péteri, 2015. május 5.
Dr. Molnár Zsolt
polgármester
A határozatról értesülnek:
1./ Ügyfél
2./ Irattár

k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Danyi Dezsőné
jkv.

Dr. Kosztyi Emma sk.
jegyző

Péteri Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2209. Péteri, Kossuth Lajos u. 2.
Telefon: 06-29/314-070, Fax: 06-29/314-069
email: peteri@peteri.hu
Szám: 151-5/2015.
Ügyintéző: Danyi Dezsőné

Tárgy: Fellebbezés elbírálása.
HATÁROZAT

Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 85/2015.(04.30.) számú határozatával Bárány
Benjáminné, születési neve: Karsai Mária (szül.: Pánd, 1923. augusztus 27., anyja neve:
Malatinszki Julianna) 2209 Péteri, Mátyás u. 11. szám alatti lakos közgyógyellátási igazolvány
kiállítása iránti kérelem ügyében benyújtott fellebbezés tárgyában a Polgármester által hozott 1513/2015. számú határozatát helybenhagyja és a kérelmező fellebbezését elutasítja.
A Képviselő-testület határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálatát
jogszabálysértésre hivatkozással a Budakörnyéki Bíróságnál (Budapest XIV., Thököly u. 97-101.)
lehet kérni - illetékmentesen - a határozat közlésétől számított 30 (harminc) napon belül. A pert az
Önkormányzat ellen kell indítani.
INDOKOLÁS
Bárány Benjáminné, születési neve: Karsai Mária (szül.: Pánd, 1923. augusztus 27., anyja neve:
Malatinszki Julianna) 2209 Péteri, Mátyás u. 11. szám alatti lakos fellebbezést nyújtott be Péteri
Község Önkormányzatának Képviselő-testületéhez a Polgármester elsőfokú döntésével szemben.
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli és a gyermekvédelmi ellátások helyi
szabályairól szóló 5/2014. (V.30.) számú helyi rendelet 17. §. (3) bekezdése alapján „A Sztv. 50. § (3)
bekezdése alapján az a szociálisan rászorult személy jogosult méltányosságból közgyógyellátásra,
akinek a családjában a havi átlagos jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át
– egyedülélő esetén annak 200%-át – nem haladja meg és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át meghaladja.
A kérelméhez csatolt igazolásokból megállapítást nyert, hogy kérelmező egy főre jutó jövedelme
(83.510,- Ft/hó), mely meghaladja a helyi rendeletben meghatározott összeghatárt (57.000,- Ft/hó),
ezért határozott Képviselő-testület a rendelkező részben foglaltak alapján.
A Képviselő-testület döntését a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló
7/2006. (VII.26.) számú önkormányzati rendelet 17. §. (3) bekezdése, valamint a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban:
Ket.) 107. § (1) bekezdése alapján hozta.
A bírósági felülvizsgálatról való tájékoztatás a Ket. 109. § (1) bekezdésén alapul.

Péteri, 2015. május 5.
Dr. Molnár Zsolt
polgármester
A határozatról értesülnek:
1./ Ügyfél
2./ Irattár

k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Danyi Dezsőné
jkv.

Dr. Kosztyi Emma sk.
jegyző

