JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 2017. június 29. napján 18 óra 00 perckor tartott
ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
– egyhangúlag – az alábbi napirendeket fogadta el:
Péteri Község Önkormányzatának 110/2017. (VI.29.) számú ÖKT határozata
a napirendek elfogadásáról
1.) Óvodavezetői álláspályázatra beérkezett pályázat elbírálása
2.) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló
3.) Hulladékgazdálkodási társulás létrehozása
4.) A Belügyminisztérium részére benyújtandó vis maior pályázatokkal kapcsolatos
döntések meghozatala
5.) Vételi ajánlatok elfogadása M4 út építésével kapcsolatban
6.) A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
7.) Tervező megbízása települési csapadékvízelvezetési problémák megoldására
8.) Egyebek
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester
k.m.f.

Petőné Vizi Valéria
polgármester
A kiadmány hiteléül:
Danyi Dezsőné
jkv.

Losonci László
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 2017. június 29. napján 18 óra 00 perckor tartott
ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
Péteri Község Önkormányzatának 111/2017. (VI.29.) számú ÖKT határozata
Aprók Háza Óvoda óvodavezetőjének kinevezéséről
1) Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról
szóló XXXIII. törvény 20/B.§ (4) bekezdése és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés f) pontja alapján, megismerve a pályázó vezetői
programját, és a véleménynyilvánításra jogosultak véleményét úgy dönt, hogy határozott
időre, 2017. augusztus 6-tól 2022. augusztus 5-ig terjedő 5 éves időtartamra, Bakos
Tünde Anna Úri, Széchenyi utca 27. szám alatti lakost az Aprók Háza Óvoda
óvodavezetőjének kinevezi.
2) Az óvodavezető illetménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, és a 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet előírásai szerint kerül megállapításra.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére
és a kinevezési iratok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

k.m.f.

Petőné Vizi Valéria
polgármester
A kiadmány hiteléül:
Danyi Dezsőné
jkv.

Losonci László
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 2017. június 29. napján 18 óra 00 perckor tartott
ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Péteri Község Önkormányzatának 112/2017. (VI.29.) számú ÖKT határozata
a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás létrehozásáról
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.) Társult tagként létrehozza a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulást, azzal a feltétellel írja alá a társulási megállapodást,
hogy a megalakuló társulás keretében a konzorcium tagjai együttműködnek a
közös tulajdon tekintetében. Tudomásul veszi, hogy a Duna-Tisza közi
Nagytérség Szilárdhulladék Gazdálkodási Konzorciuma hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás megszervezésére irányuló, a konzorciumi tag településekre
kiterjedő kötelezettségeit 2017. október 1-től követően a Duna-Tisza közi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás gyakorolja.
2.) a Társulási Megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja,
és felhatalmazza Petőné Vizi Valéria polgármestert annak aláírására.
3.) a Társulási Tanács tagjának dr. Zsombok
Önkormányzatának polgármesterét delegálja.

Lászlót

Monor

4.) Utasítja a Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

k.m.f.
Petőné Vizi Valéria
polgármester
A kiadmány hiteléül:
Danyi Dezsőné
jkv.

Losonci László
jegyző

Város

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 2017. június 29. napján 18 óra 00 perckor tartott
ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
Péteri Község Önkormányzatának 113/2017. (VI.29.) számú ÖKT határozat
a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás egyéb
kérdéseivel kapcsolatban
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja a megalakuló Duna-Tisza
közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának figyelmét arra,
hogy a Társulás által kötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
megkötésekor legyen figyelemmel a Péteri Község Önkormányzata által megkötött
jelenleg érvényben lévő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben foglalt – a
közszolgáltató által vállalt - kiegészítő szolgáltatásokra (rendezvényi hulladékok
elszállítása, közterületről összegyűjtött hulladékok elszállítása stb.) oly módon, hogy az a
Társulás által kötött közszolgáltatási szerződésben a továbbiakban is biztosítva legyen.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

k.m.f.
Petőné Vizi Valéria
polgármester
A kiadmány hiteléül:
Danyi Dezsőné
jkv.

Losonci László
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 2017. június 29. napján 18 óra 00 perckor tartott
ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
Péteri Község Önkormányzatának 114/2017. (VI.29.) számú ÖKT határozata
A Belügyminisztérium részére benyújtandó vis maior pályázatokkal
kapcsolatos döntések meghozataláról
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior
támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: rendkívüli csapadék következtében történő védekezés, a
Péteri, Tölgyfa utcában (639/1 hrsz.), Vörösmarty utcában (630, 598 hrsz.), Petőfi Sándor
utcában (455 hrsz.), Bereki utcában (016 hrsz.), Szent István utcában (856 hrsz.) és a
Dózsa György utcában (515 hrsz.).
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg
nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior támogatási igény
Források összesen

2017. év
27.204.-Ft

%
10

.-Ft
.-Ft
244.830.-Ft
272.034.-Ft

0
90
100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 272.034,- 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 a Péteri, Tölgyfa utca (639/1 hrsz.), Vörösmarty utca (630,
598 hrsz.), Petőfi Sándor utca (455 hrsz.), Bereki utca (016 hrsz.), Szent István utca
(856 hrsz.) és a Dózsa György utca (515 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 2017évi költségvetéséről szóló2/2017.
(III.10.). számú Költségvetési rendeletének általános tartalékából biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
felelős: polgármester
határidő: 2017. július 5.

k.m.f.

Petőné Vizi Valéria
polgármester
A kiadmány hiteléül:
Danyi Dezsőné
jkv.

Losonci László
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 2017. június 29. napján 18 óra 00 perckor tartott
ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
Péteri Község Önkormányzatának 115/2017. (VI.29.) számú ÖKT határozata
A Belügyminisztérium részére benyújtandó vis maior pályázatokkal
kapcsolatos döntések meghozataláról
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 építmény
helyreállítása, a Péteri, belterület 240 hrsz.-ú ingatlan alatt.
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási
összeg nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior támogatási igény
Források összesen

2017. év
99.047.-Ft

%
10

213.179.-Ft

0

2.810.025.-Ft
3.122.251.-Ft

90
100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 3.122.251.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:
A károsodott építmény (Péteri, belterület 240 hrsz.) a helyi óvoda ellátása kötelező
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódik.



A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással
rendelkezik / nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó)
Biztosító Társaság megnevezése
Biztosítási szerződés száma



AEGON Biztosító
61762

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 2017 évi költségvetéséről szóló 2/2017.
(III.10.). számú Költségvetési rendeletének általános tartalékából biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
felelős: polgármester
határidő: 2017. július 5.

k.m.f.

Petőné Vizi Valéria
polgármester
A kiadmány hiteléül:
Danyi Dezsőné
jkv.

Losonci László
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 2017. június 29. napján 18 óra 00 perckor tartott
ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
Péteri Község Önkormányzatának 116/2017. (VI.29.) számú ÖKT határozat
Önkormányzat 100/2017.(V.30.) számú ÖKT határozatában foglaltak
visszavonásáról
Péteri
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
100/2017.(V.30.) számú ÖKT határozatában foglaltakat visszavonja.

Önkormányzat

felelős: Polgármester
határidő: azonnal

k.m.f.
Petőné Vizi Valéria
polgármester
A kiadmány hiteléül:
Danyi Dezsőné
jkv.

Losonci László
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 2017. június 29. napján 18 óra 00 perckor tartott
ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
Péteri Község Önkormányzatának 117/2017. (VI.29.) számú ÖKT határozat
a megosztás után kialakuló Péteri külterület 031/7 helyrajzi számú ingatlanra
vonatkozó vételi ajánlat elfogadásáról
1. Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Magyar Állam
nevében eljáró dr. Bátonyi Richárd ügyvédtől a Péteri 031/2 helyrajzi számú
önkormányzati ingatlan (kivett fásított terület) egy részére vonatkozó (megosztás
után kialakuló helyrajzi szám: 031/7, terület: 1625 m2) vételi ajánlatát bruttó
367.819.- Ft. vételi áron.
2. Az adás-vétellel kapcsolatos minden költséget a vevőnek kell viselnie.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jogügylettel kapcsolatos
dokumentumok aláírására.
felelős: Polgármester
határidő: 2017. július 15.

k.m.f.
Petőné Vizi Valéria
polgármester
A kiadmány hiteléül:
Danyi Dezsőné
jkv.

Losonci László
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 2017. június 29. napján 18 óra 00 perckor tartott
ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
Péteri Község Önkormányzatának 118/2017. (VI.29.) számú ÖKT határozat
a megosztás után kialakuló 031/4 hrsz-ú ingatlan forgalomképességének
módosításáról
1. Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete forgalomképes üzleti
vagyonná nyilvánítja az M4-es beruházás miatt a Magyar Állam tulajdonába
kerülő és megosztási eljárás után kialakuló Péteri, 031/4 hrsz-ú, jelenleg 031/1
helyrajzi számon nyilvántartott az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát
képező külterületi ingatlant. Az M4-es autóút építése miatt a Magyar Állam
tulajdonába kerülő e pontban felsorolt ingatlan a továbbiakban állami útként fog
funkcionálni.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az e határozat szerint készítse elő az
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
6/2016.(04.29.) számú önkormányzati rendeletének módosítását.
felelős: Polgármester
határidő: azonnal

k.m.f.
Petőné Vizi Valéria
polgármester
A kiadmány hiteléül:
Danyi Dezsőné
jkv.

Losonci László
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 2017. június 29. napján 18 óra 00 perckor tartott
ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
Péteri Község Önkormányzatának 119/2017. (VI.29.) számú ÖKT határozat
a megosztás után kialakuló Péteri külterület 031/4 helyrajzi számú ingatlanra
vonatkozó vételi ajánlat elfogadásáról
1. Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Magyar Állam
nevében eljáró dr. Bátonyi Richárd ügyvédtől a Péteri 031/1 helyrajzi számú
önkormányzati ingatlan (saját használatú út) egy részére vonatkozó (megosztás
után kialakuló helyrajzi szám: 031/4, terület: 3297 m2) vételi ajánlatát bruttó
2.202.396.- Ft. vételi áron.
2. Az adás-vétellel kapcsolatos minden költséget a vevőnek kell viselnie.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jogügylettel kapcsolatos
dokumentumok aláírására.
felelős: Polgármester
határidő: 2017. július 15.

k.m.f.
Petőné Vizi Valéria
polgármester
A kiadmány hiteléül:
Danyi Dezsőné
jkv.

Losonci László
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 2017. június 29. napján 18 óra 00 perckor tartott
ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
Péteri Község Önkormányzatának 120/2017. (VI.29.) számú ÖKT határozata
a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-ában foglaltak
alapján – Péteri Község Önkormányzata a 2013-2018. évekre szóló Helyi
Esélyegyenlőségi Programját felülvizsgálta, azt a határidők tartásával folyamatosan
fenntartja.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

k.m.f.
Petőné Vizi Valéria
polgármester
A kiadmány hiteléül:
Danyi Dezsőné
jkv.

Losonci László
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 2017. június 29. napján 18 óra 00 perckor tartott
ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
Péteri Község Önkormányzatának 121/2017. (VI.29.) számú ÖKT határozata
csapadékvízelvezetési tervek kidolgozásáról
1. Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 105/2017. (V.30.) számú
ÖKT határozatában foglaltakat visszavonja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy alternatív árajánlatok bekérését
követően legfeljebb 910.000.-Ft+ÁFA összegért szakértő tervezőtől rendelje meg a
községi csapadékvíz elvezetés tanulmánytervét, a települési vízkár-elhárítási tervet,
a kritikus területek csapadékvíz elvezető rendszerének engedélyezési és kivitelei
terveit.
3. A Képviselő-testület a 2. pont szerinti tervek költségeit az Önkormányzat 2017. évi
költségvetésének általános tartalékából fedezi.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervező megbízására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2017. július 15.

k.m.f.
Petőné Vizi Valéria
polgármester
A kiadmány hiteléül:
Danyi Dezsőné
jkv.

Losonci László
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 2017. június 29. napján 18 óra 00 perckor tartott
ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
Péteri Község Önkormányzatának 122/2017. (VI.29.) számú ÖKT határozata
a Művelődési Ház ereszcsatorna rendszerének cseréjéről
1. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy alternatív árajánlatok bekérését követően
legfeljebb 858.872.-Ft+ÁFA összegért szakértő kivitelezőtől rendelje meg a Földváry-Boér
Elemér Művelődési Ház ereszcsatorna rendszerének cseréjét.
2. A Képviselő-testület a 1. pont szerinti kiviteli munkálatok költségeit az Önkormányzat
2017. évi költségvetésének általános tartalékából fedezi.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a legjobb ajánlatot tevő kivitelező
megbízására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2017. július 15.

k.m.f.
Petőné Vizi Valéria
polgármester
A kiadmány hiteléül:
Danyi Dezsőné
jkv.

Losonci László
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 2017. június 29. napján 18 óra 00 perckor tartott
ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodó szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Péteri Község Önkormányzatának 123/2017. (VI.29.) számú ÖKT határozata
a Péteri Községi Sportkör MLSZ által kiírt sportfejlesztési program pályázattal kapcsolatos
támogatási döntésről
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat általános tartaléka
terhére legfeljebb 752.772,- forint összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít a Péteri
Községi Sportkör számára az Egyesület 2016/2017. évi Sportfejlesztési koncepciójának
megvalósítása érdekében.
Határidő: azonnal
Felelős:polgármester

k.m.f.
Petőné Vizi Valéria
polgármester
A kiadmány hiteléül:
Danyi Dezsőné
jkv.

Losonci László
jegyző

