JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. szeptember 15-én 08,00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
174/2011. (IX.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: Módosított napirend elfogadása
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a polgármester javaslatára - az alábbi módosított
napirendet fogadja el:
1.) A Péteri Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása
2.) A Pittner Dénes Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosított Pedagógiai
Programjának elfogadása
3.) A Péteri Községi Polgármesteri Hivatal Komplex akadálymentesítését és felújítását érintő
döntések meghozatala
4.) A Globál Contact Kft., illetve a Föl’d Pörgető Kft. ajánlata Péteri 082/5. hrsz-ú ingatlan
hasznosítására
5.) Üllő Város településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában véleménynyilvánítás
6.) Egyebek.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
k.m.f.
dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

Danyi Dezsőné
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. szeptember 15-én 08,00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
175/2011. (IX.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: a Péteri Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának elfogadása
1) Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi módosításokkal elfogadja a jelen
határozat mellékletét képező, Péteri Általános Művelődési Központ egységes szerkezetbe
foglalt módosított Alapító Okiratát.
2) A Képviselő-testület visszavonja a Péteri Általános Művelődési Központ korábbi
jóváhagyására vonatkozó 179/2009.(XII.22.) számú határozatát a 110/1993.(XII.15.) számú
határozat jogfolytonosságának fenntartásával.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított Alapító Okirat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

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

A kiadmány hiteléül:

Danyi Dezsőné
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

175/2011. (IX..15.) számú határozat melléklete

Alapító Okirat
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3.§(2)
bekezdése értelmében a Péteri Általános Művelődési Központnak a 179/2009.(XII.22.) számú határozattal
kiadott Alapító Okiratát felülvizsgálva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1)
bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a, a költségvetési szervek jogállásáról
és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (továbbiakban: Kt.) 1. § és 4. § (1) bekezdése, a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20.§-a, 37. § (5) bekezdése, az alapfokú művészetoktatás követelményei és
tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998.(VI.10.) MKM rendeletet módosító
3/2011.(I.26.) NEFMI rendelet, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm.
rendelet alapján a 110/1993.(XII.15.) számú határozat jogfolytonosságát fenntartva – a Péteri Általános
Művelődési Központnak az alábbi egységes szerkezetbe foglalt, módosított Alapító Okiratot adja ki:
Költségvetési szerv:
Neve: Péteri Általános Művelődési Központ
Rövidített neve: ÁMK
Székhelye: 2209 Péteri, Petőfi Sándor utca 57.
OM azonosító száma: 032506
Törzsszáma: 669216
Szakágazat száma: 852010 alapfokú oktatás
Intézményegységei és azok telephelyei:
a) Pittner Dénes Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2209 Péteri, Petőfi Sándor utca 57.
b) Aprók Háza Napköziotthonos Óvoda
2209 Péteri, Petőfi Sándor utca 60.
c) Földváry-Boér Elemér Művelődési Ház és Könyvtár
2209 Péteri, Földváry-Boér park 1.
Alapítói jogokkal felruházott irányító és fenntartó szerv neve, székhelye:
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2.
Alapító okirat kelte, száma: 1993. december 15., 110/1993.(XII.15.) számú határozat
Felügyeleti szerv neve:
- Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete
- Péteri Község Önkormányzat Jegyzője
Működési köre: Péteri község közigazgatási területe
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3.§(2)-(3) bekezdése, 4.§-a, a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 3.§-a, 53.§(2) bekezdése és a
76.§(1) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§(1) és (4) bekezdése
alapján közfeladata a közoktatás, amely magában foglalja az általános iskolai nevelést és oktatást, óvodai
nevelést valamint a helyi közművelődési és települési könyvtári tevékenység ellátása.
Típus szerinti besorolása: általános művelődési központ. Szervezetileg egyetlen önálló intézmény, önálló
intézményegységekkel rendelkezik. Egységei: általános iskola, alapfokú művészetoktatási intézmény, óvoda,
művelődési ház, könyvtár. Alaptevékenységére vonatkozóan önálló jogi személy.
Tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. 16.§(4)-(5)-(6) bekezdése
alapján Péteri Községi Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el
az önállóan működő költségvetési szerv meghatározott szellemi és fizikai (technikai) támogató tevékenységeit
(ezen belül különösen: pénzügyi-gazdasági feladatait)
Alaptevékenysége:
a. A Pittner Dénes Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 26.§-a alapján 8 évfolyammal rendelkező alapfokú nevelésioktatási intézmény, ahol alapfokú nevelés-oktatás és 10 évfolyammal rendelkező alapfokú
művészetoktatás folyik.
Az intézmény az alapfokú művészetoktatás keretében zeneművészeti ágon, táncművészeti ágon
és rajz-festészet ágon végzi tevékenységét az alábbi tanszakokon:
- A 2010/2011. tanévig indított képzések esetén kimenő rendszerben a 2026/2027.
tanévig:
Zeneművészeti ágon: szolfézs, furulya, trombita, zongora, gitár
Táncművészeti ágon: néptánc
Rajz-festészet ágon: rajz, festészet, kézműves (műhely-előkészítő, műhelygyakorlat)
- A 2011/2012. tanévtől indított képzések esetén felmenő rendszerben:
Zeneművészeti ágon:
Klasszikus zene:
a) Fafúvós tanszak: furulya
b) Rézfúvós tanszak: trombita
c) Akkordikus tanszak: gitár
d) Billentyűs tanszak: zongora
e)Zeneismeret tanszak: szolfézs, szolfézs kötelező, zenetörténetzeneirodalom, zeneelmélet, zeneismeret
f) Kamarazene tanszak: kamarazene, zenekar, kórus
Táncművészeti ágon:
Néptánc tanszak: népi játék, néptánc, folklórismeret, tánctörténet, táncjelírásolvasás
Képző- és iparművészeti ágon:
Képzőművészeti tanszak: vizuális alapozó gyakorlatok, grafika és festészet alapjai
Grafika és festészet tanszak: grafika és festészet műhelygyakorlat
Környezet- és kézműves kultúra tanszak: környezet- és kézműves kultúra
műhelygyakorlat
b.

Az Aprók Háza Napköziotthonos Óvoda a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
24.§-a alapján három éves kortól a tankötelezettség kezdetéig az iskolába járáshoz szükséges
fejlettségi szint eléréséig nevelő intézmény.

c.

A Földváry-Boér Elemér Művelődési Ház és Könyvtár a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 53.§-a és a 76.§a alapján ellátja a helyi közművelődési és települési könyvtári tevékenységet.

d.

A közoktatási intézményekben a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 30.§-a alapján
a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók oktatása integrált
formában. Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.

Intézményegységenként a felvehető maximális gyermeklétszám:
1) Pittner Dénes Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény:
Általános Iskola: 1-8 évfolyam 8 osztály
270 tanuló
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény:
Zeneművészeti ágon: 60 fő

Táncművészeti ágon: 100 fő
Képző- és iparművészeti ágon: 40 fő
2) Aprók Háza Napköziotthonos Óvoda: 3 csoport

75 fő

Főtevékenysége:
TEÁOR száma és megnevezése:
Szakágazat száma és megnevezése:

8520
alapfokú oktatás
852010 alapfokú oktatás

Szakfeladatok száma, megnevezése:
851000
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011
Óvodai nevelés, ellátás
851012
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
852000
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex oktatása
852011
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyam
852012
Sajátos nevelési igényű iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
1-4. évfolyam
852021
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyam
852022
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása 5-8. évfolyam
852023
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai
nevelése, oktatása 5-8. évfolyam
852031
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
852032
Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín-és
bábművészeti ágban
855911
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855914
Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
855100
Sport, szabadidős képzés
683200
Ingatlankezelés
900114
Máshová nem sorolható színházak tevékenysége
900400
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
910121
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123
Könyvtári szolgáltatások
910202
Múzeumi gyűjteményi tevékenység
910202
Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
910301
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
910302
Történelmi hely, építmény egyéb látványosság megóvása
910502
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
562912
Óvodai intézményi étkeztetés
562913
Iskolai intézményi étkeztetés
562917
Munkahelyi étkeztetés
562920
Egyéb vendéglátás
856013
Fejlesztő felkészítés
856020
Pedagógiai szakmai szolgáltatások
856099
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
931204
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatás
931301
Szabadidősport-tevékenység támogatása
931903
Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
932912
Táncterem működtetése
932913
Mindenféle máshová nem sorolható szabadidős szolgáltatás
932910
Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység
949900
Máshová nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
Vállalkozási tevékenység:
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez.

A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog:
A költségvetési szerv feladatinak ellátásához biztosított vagyon:

Intézmény elnevezése, címe
Pittner Dénes Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
Aprók Háza Napköziotthonos
Óvoda
Földváry-Boér Elemér Művelődési
Ház és Könyvtár

Helyrajzi szám

Alapterület (m²)

517

2157

240

241
590

516

Az intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat nevelő-oktató-egyéb feladatinak ellátásához szabadon és
ingyenesen használja a benne lévő berendezéssel és szakmai felszereléssel. A vagyon feletti rendelkezés jogát az
Önkormányzat magának tartja fenn. Tevékenységéért, valamint a kezelésben lévő vagyontárgyak
rendeltetésszerű használatáért az intézmény vezetője jogszabályban meghatározott módon felelős.
Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján a Közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a
138/1992.(X.8.) Korm. rendelet alapján nevezi ki. Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat az
önkormányzat polgármestere gyakorolja.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Az intézmény alkalmazottai közalkalmazottak, jogviszonyukra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Az intézmény képviseletére jogosultak:
A mindenkori kinevezett intézményvezető, illetve annak távolléte esetén a Szervezeti és Működési
Szabályzatban meghatározott helyettesítési rend az irányadó. Aláírási joggal az intézményvezető rendelkezik,
távollétében a megbízott helyettes.
Záradék:
Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete
175/2011.(IX.15.) számú határozatával elfogadta, és ezzel egyidejűleg jelen alapító okirat a 179/2009.(XII.22.)
számú határozattal kiadott Alapító Okirat helyébe lép.

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. szeptember 15-én 08,00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
176/2011. (IX.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: A Pittner Dénes Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapfokú
Művészetoktatási Intézményének Pedagógiai Programjának elfogadása
1) Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Pittner Dénes Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapfokú Művészetoktatási Intézményének Pedagógiai
Programját.
2) A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert a jóváhagyási záradék aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

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

A kiadmány hiteléül:

Danyi Dezsőné
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. szeptember 15-én 08,00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
177/2011. (IX.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: Global-Contact Kft. bérleti szerződésének megszüntetése
1) A Péteri Község Önkormányzata a tulajdonában álló 082/5 hrsz-ú ingatlan
vonatkozásában fennálló, jelenleg 2011. május 31. óta rendes felmondás alatt álló, a
Globál-Contact Kft-vel (székhelye: 2143 Kistarcsa, Dózsa György u 68.) fennálló bérleti
szerződés megszűnésének időpontját Péteri Község Önkormányzata 2011. szeptember 15ével javasolja a Globál-Contact Kft-vel közös megegyezésben meghatározni.
2) Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert arra, hogy a jelenleg felmondási
időben álló, hatályos bérleti szerződést a Globál-Contact Kft-vel közös megegyezéssel
megszűntesse azzal, hogy a Globál-Contact Kft. a 2011. szeptember hónapra eső bérleti
díjból időarányos visszafizetést nem kaphat.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

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

A kiadmány hiteléül:

Danyi Dezsőné
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. szeptember 15-én 08,00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
178/2011. (IX.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: a Péteri, 082/5 hrsz-ú ingatlan egy részének bérbe adása – „B” jelű ingatlanrész
1) Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert
arra, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló 082/5 hrsz-ú 13.201 m2 területű
ingatlanból 2011. szeptember 15.-étől kezdődően bérleti szerződést kössön a Föl’d
Pörgető Kft-vel (székhely: 1188 Budapest, Damjanich utca 111) a cég 2011. augusztus
11-én kelt ajánlata és annak melléklete szerint a rajzi melléklet szerinti „B” jelű
ingatlanrészre.
2) A Képviselő-testület az ingatlanrész fizetendő bérleti díját az ingatlan jelenlegi bérleti
díjából kiindulva állapítja meg. A fizetendő bérleti díj a jelenlegi bérleti díj olyan
arányos része, amilyen a ténylegesen bérelt terület értékbecslési értéke (telek és
felépítmény) az egész ingatlan értékéhez (telek és felépítmény) képest.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés részleteinek jogi
kidolgozására és a bérleti szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
k.m.f.
dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

Danyi Dezsőné
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. szeptember 15-én 08,00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
179/2011. (IX.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: A Péteri, 082/5 hrsz-ú ingatlan egy részének bérbe adása – „A” jelű ingatlanrész
1) Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert
arra, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló 082/5 hrsz-ú 13.201 m2 területű
ingatlanból 2011. szeptember 15.-étől kezdődően bérleti szerződést kössön a GlobálContact Kft-vel (1195 Budapest, Zrinyi u. 47.) a cég 2011. augusztus 11-én kelt
ajánlata és annak melléklete szerint a rajzi melléklet szerinti „A” jelű ingatlanrészre,
az ajánlat I. pontjának megfelelően.
2) A Képviselő-testület az ingatlanrész fizetendő bérleti díját az ingatlan jelenlegi bérleti
díjából kiindulva állapítja meg. A fizetendő bérleti díj a jelenlegi bérleti díj olyan
arányos része, amilyen a ténylegesen bérelt terület értékbecslési értéke (telek és
felépítmény) az egész ingatlan értékéhez (telek és felépítmény) képest.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés részleteinek jogi
kidolgozására és a bérleti szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
k.m.f.
dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

Danyi Dezsőné
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. szeptember 15-én 08,00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
180/2011. (IX.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: A Péteri, 082/5, illetve 082/6 hrsz-ú ingatlanok telekalakítása
1) Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a péteri 082/5, illetve 082/6 hrszú ingatlanok megosztását kezdeményezi a területre érvényes Szabályozási Terv
rendelkezései szerint.
2) Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert arra, hogy a telekalakításhoz
szükséges földmérési munkák elvégzésére földmérővel vállalkozási szerződést kössön.
3) Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert arra, hogy a telekalakítással a 082/6
hrsz-ú ingatlanból kiszabályozandó út vonatkozásában kezdeményezzen tárgyalásokat
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel.
4) Felhatalmazza a
megindítására.

Képviselő-testület

a

Polgármestert

a

telekalakítási

eljárás

5) A telekalakítási eljárás Önkormányzatot terhelő költségét a Képviselő-testület a 2011.
évi költségevetés általános tartalékából fedezi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

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

A kiadmány hiteléül:

Danyi Dezsőné
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. szeptember 15-én 08,00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
181/2011. (IX.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: Üllő város településrendezési eszközei módosításának véleményezése
1) Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Üllő Város
Önkormányzata módosítja a helyi építési szabályzatát és településrendezési terveit.
2) A Képviselő-testület a tervezett módosítással kapcsolatban felkéri Üllő Város
Önkormányzatát, hogy az eljárás későbbi szakaszaiban a 4. számú tervezési terület
vonatkozásában tisztázza, hogy a tervezett M4-es autópálya esetleges megépülésével a
módosítási terület honnan, és milyen módon lesz megközelíthető.
3) Péteri Község Önkormányzata a módosítási eljárás további szakaszaiban is részt kíván venni,
és élni kíván az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
(Étv.) 9. § (3) bekezdése szerinti véleményezési lehetőségével.
4) A Képviselő-testület a 4. számú tervezési területtel kapcsolatban – a területre vonatkozó
részletes szabályozási javaslat megismerése után – további egyeztetéseket tart szükségesnek.
5) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Üllő Város Önkormányzatát a döntésről
értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
k.m.f.
dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

Danyi Dezsőné
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

