JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. augusztus 29. napján 19 óra 00 perckor tartott – rendkívüli – ülésének
jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –
az alábbi napirendeket fogadta el:
99/2016. (08.29.) számú határozat
(Napirendek elfogadása)
1.) A Belügyminisztérium részére benyújtandó vis maior pályázatokkal kapcsolatos
döntések meghozatala
2.) A Junior Zrt.-vel felnőtt étkezésre kötött szolgáltatási szerződés meghosszabbítása
3.) Egyebek
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

k.m.f.
Petőné Vizi Valéria s.k.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Danyi Dezsőné
jkv.

Losonci László s.k.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. augusztus 29. napján 19 óra 00 perckor tartott – rendkívüli – ülésének
jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –
az alábbi határozatot fogadta el:
100/2016. (08.29.) számú határozat
(A Belügyminisztérium részére benyújtandó vis maior pályázatokkal
kapcsolatos döntések meghozatala)
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior
támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: kimosódás és pince károsodás helyreállítása, a Péteri, Petőfi
Sándor utca 56. (hrsz.: 243) szám előtti közterületen (hrsz.: 455).
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg
nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior támogatási igény
Források összesen

2016. év
1.311.790.-Ft
0 Ft
0 Ft
11.806.107.-Ft
13.117.897.-Ft

%
10
0
90
100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 13.117.897 Ft,
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész
aláhúzandó) biztosítani.
A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát
képezi.


A károsodott ingatlan az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását
szolgálja(ák):
A károsodott ingatlanrész (Péteri: 455 hrsz.) a helyi közutak és tartozékainak (csapadékvíz
elvezetés, járda) kialakítása és fenntartása kötelező önkormányzati feladatokhoz
kapcsolódik.



A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik
/ nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó)



Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt (a megfelelő rész
aláhúzandó.



A Képviselő-testület vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.



Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát el tudja látni /
nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó).



A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2016 évi költségvetéséről szóló 1/2016.
(III.15.). számú Költségvetési rendeletének általános tartalékából biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
felelős: polgármester
határidő: 2016. augusztus 30.

k.m.f.
Petőné Vizi Valéria s.k.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Danyi Dezsőné
jkv.

Losonci László s.k.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. augusztus 29. napján 19 óra 00 perckor tartott – rendkívüli – ülésének
jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –
az alábbi határozatot fogadta el:
101/2016. (08.29.) számú határozat
(A Belügyminisztérium részére benyújtandó vis maior pályázatokkal
kapcsolatos döntések meghozatala)
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior
támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: kimosódás és pince károsodás helyreállítása, a Péteri, Petőfi
Sándor utca 75. (hrsz.: 579) szám előtti közterületen (hrsz.: 455).
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg
nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior támogatási igény
Források összesen

2016. év
1.461.001.-Ft
0 Ft
0 Ft
13.149.007.-Ft
14.610.008.-Ft

%
10
0
90
100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 14.610.008 Ft,
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész
aláhúzandó) biztosítani.
A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát
képezi.


A károsodott ingatlan az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását
szolgálja(ák):
A károsodott ingatlanrész (Péteri: 455 hrsz.) a helyi közutak és tartozékainak (csapadékvíz
elvezetés, járda) kialakítása és fenntartása kötelező önkormányzati feladatokhoz
kapcsolódik.



A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik
/ nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó)



Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt (a megfelelő rész
aláhúzandó.



A Képviselő-testület vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.



Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát el tudja látni /
nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó).



A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2016 évi költségvetéséről szóló 1/2016.
(III.15.). számú Költségvetési rendeletének általános tartalékából biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
felelős: polgármester
határidő: 2016. augusztus 30.

k.m.f.
Petőné Vizi Valéria s.k.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Danyi Dezsőné
jkv.

Losonci László s.k.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. augusztus 29. napján 19 óra 00 perckor tartott – rendkívüli – ülésének
jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –
az alábbi határozatot fogadta el:
102/2016. (08.29.) számú határozat
(A Belügyminisztérium részére benyújtandó vis maior pályázatokkal
kapcsolatos döntések meghozatala)
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior
támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: rendkívüli csapadék következtében károsodott út helyreállítása,
a Péteri, Akácfa utcában (hrsz.: 779) és Arany János utcában (hrsz.: 427).
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg
nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior támogatási igény
Források összesen

2016. év
1.984.589.-Ft
0 Ft
0 Ft
17.861.300.-Ft
19.845.889.-Ft

%
10
0
90
100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 19.845.889 Ft,
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész
aláhúzandó) biztosítani.
A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát
képezi.


A károsodott ingatlan az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását
szolgálja(ák):
A károsodott ingatlanrész (Péteri: 779 hrsz. és Péteri: 427 hrsz.) a helyi közutak és
tartozékainak kialakítása és fenntartása kötelező önkormányzati feladatokhoz kapcsolódik.



A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik
/ nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó)



Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt (a megfelelő rész
aláhúzandó.



A Képviselő-testület vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.



Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát el tudja látni /
nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó).



A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2016 évi költségvetéséről szóló 1/2016.
(III.15.). számú Költségvetési rendeletének általános tartalékából biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
felelős: polgármester
határidő: 2016. augusztus 30.

k.m.f.
Petőné Vizi Valéria s.k.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Danyi Dezsőné
jkv.

Losonci László s.k.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. augusztus 29. napján 19 óra 00 perckor tartott – rendkívüli – ülésének
jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –
az alábbi határozatot fogadta el:
103/2016. (08.29.) számú határozat
(A Belügyminisztérium részére benyújtandó vis maior pályázatokkal
kapcsolatos döntések meghozatala)
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior
támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: rendkívüli csapadék következtében károsodott út helyreállítása,
a Péteri, Tölgyfa utcában (hrsz.: 639/1, 829, 830).
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg
nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior támogatási igény
Források összesen

2016. év
1.329.773.-Ft
0 Ft
0 Ft
11.967.956.-Ft
13.297.729.-Ft

%
10
0
90
100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 13.297.729 Ft,
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész
aláhúzandó) biztosítani.
A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát
képezi.


A károsodott ingatlan az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását
szolgálja(ák):
A károsodott ingatlanrész (Péteri: 639/1 hrsz., Péteri: 829 hrsz., Péteri: 830 hrsz.) a helyi
közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása kötelező önkormányzati feladatokhoz
kapcsolódik.



A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik
/ nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó)



Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt (a megfelelő rész
aláhúzandó.



A Képviselő-testület vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.



Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát el tudja látni /
nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó).



A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2016 évi költségvetéséről szóló 1/2016.
(III.15.). számú Költségvetési rendeletének általános tartalékából biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
felelős: polgármester
határidő: 2016. augusztus 30.

k.m.f.
Petőné Vizi Valéria s.k.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Danyi Dezsőné
jkv.

Losonci László s.k.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. augusztus 29. napján 19 óra 00 perckor tartott – rendkívüli – ülésének
jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –
az alábbi határozatot fogadta el:
104/2016. (08.29.) számú határozat
(A Belügyminisztérium részére benyújtandó vis maior pályázatokkal
kapcsolatos döntések meghozatala)
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior
támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: rendkívüli csapadék következtében károsodott út helyreállítása,
a Péteri, Bercsényi utcában (hrsz.: 246, 386/1).
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg
nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior támogatási igény
Források összesen

2016. év
1.406.770.-Ft
0 Ft
0 Ft
12.660.923.-Ft
14.067.693.-Ft

%
10
0
90
100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 14.067.693 Ft,
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész
aláhúzandó) biztosítani.
A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát
képezi.


A károsodott ingatlan az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását
szolgálja(ák):
A károsodott ingatlanrész (Péteri: 246 hrsz., Péteri: 386/1 hrsz.) a helyi közutak és
tartozékainak kialakítása és fenntartása kötelező önkormányzati feladatokhoz kapcsolódik.



A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik
/ nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó)



Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt (a megfelelő rész
aláhúzandó.



A Képviselő-testület vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.



Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát el tudja látni /
nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó).



A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2016 évi költségvetéséről szóló 1/2016.
(III.15.). számú Költségvetési rendeletének általános tartalékából biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
felelős: polgármester
határidő: 2016. augusztus 30.

k.m.f.
Petőné Vizi Valéria s.k.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Danyi Dezsőné
jkv.

Losonci László s.k.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. augusztus 29. napján 19 óra 00 perckor tartott – rendkívüli – ülésének
jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –
az alábbi határozatot fogadta el:
105/2016. (08.29.) számú határozat
(A Belügyminisztérium részére benyújtandó vis maior pályázatokkal
kapcsolatos döntések meghozatala)
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior
támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: Közérdekű védekezés elrendelése a Tölgyfa utcában (HRSZ:
639/1, 829, 830)
A védekezés összköltsége 58.000 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja /
részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) biztosítani.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
felelős: polgármester
határidő: 2016. augusztus 30.

k.m.f.
Petőné Vizi Valéria s.k.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Danyi Dezsőné
jkv.

Losonci László s.k.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. augusztus 29. napján 19 óra 00 perckor tartott – rendkívüli – ülésének
jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –
az alábbi határozatot fogadta el:
106/2016. (08.29.) számú határozat
(Felnőtt étkeztetéssel kapcsolatos szolgáltatási szerződés meghosszabbítása)
1. Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a felnőtt étkeztetési rendet
2016. december 31. napjáig fenntartja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés szerinti módosított
szolgáltatási szerződés aláírására.
felelős: polgármester
határidő: 2016. augusztus 31.

k.m.f.
Petőné Vizi Valéria s.k.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Danyi Dezsőné
jkv.

Losonci László s.k.
jegyző

