JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. szeptember 5-én 18,30 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
150/2012.(IX.5.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: napirend elfogadása
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendet fogadja el:
1) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló
tájékoztató megvitatása
2) A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról
szóló 14/2000.(XII.20.) rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezet megvitatása
3) Hosszú távú fejlesztési hitel felvételéhez kapcsolódó előterjesztés megvitatása
4) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
5) 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 2012. szeptember 5-én 18,30 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
151/2012.(IX.5.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló
tájékoztató elfogadása
1. Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató az
önkormányzat és költségvetési szerve adatait – Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.24.) önkormányzati rendeletének 1.§-a
határozza meg.
Az önkormányzat és költségvetési szervei
2012. évi költségvetési előirányzatainak első félévi alakulása
2. A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi költségvetési
előirányzatának első féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés
alakulása %

272 136 e Ft

2012. első
félévi
teljesítés
147 846 e Ft

Bevételi előirányzat
Főösszege
Kiadási előirányzat
Főösszege

267 136 e Ft
267 136 e Ft

272 136 e Ft

117 264 e Ft

43,09 %

54,33 %

Költségvetési bevételek
3. Az önkormányzat 2012. évi első félévi teljesített, módosított továbbá eredeti előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek szakfeladatonkénti részletezését a csatolt 1. számú melléklet tartalmazza.
A költségvetési kiadások
4. Az önkormányzat 2012. évi első félévben teljesített, módosított továbbá eredeti előirányzat szerinti költségvetési kiadásainak szakfeladatonkénti részletezéseit a csatolt 2. számú melléklet tartalmazza.
Költségvetési tartalék alakulása
5. Az önkormányzat képviselő-testülete a tartalék felhasználást az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Tartalék

5 700 e Ft
5 700 e Ft
0 e Ft

Ebből:
- általános tartalék
- céltartalék

Teljesítés
alakulása %

5 200 e Ft

2012. első
félévi
teljesítés
0 e Ft

5 200 e Ft
0 e Ft

0 e Ft
0 e Ft

-

-

Mellékletek
1. számú melléklet az önkormányzat 2012. évi első félévi teljesített, módosított továbbá eredeti
előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek szakfeladatonkénti részletezése.
2. számú melléklet az önkormányzat 2012. évi első félévben teljesített, módosított továbbá eredeti
előirányzat szerinti - költségvetési kiadásainak szakfeladatonkénti részletezése.
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 2012. szeptember 5-én 18,30 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
152/2012.(IX.5.) számú határozat
Tárgy: hosszú távú fejlesztési hitel felvétele
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvételéről
szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:
1) A Képviselő-testület – figyelemmel az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
többször módosított 1/2012.(II.24.) önkormányzati rendeletére – 10.000.000 forint összegű
hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvételét határozza el a „Péteri Község Polgármesteri
Hivatalának komplex akadálymentesítése és átalakítása”(az elnyert KMOP-4.5.3-10-11-201100052 azonosító számú pályázat) építési beruházás megvalósításának érdekében.
2) A Képviselő-testület a hitel
futamidejét: 120 hónapban
rendelkezésre tartási időt 6 hónapban
türelmi időt 36 hónapban
devizanemét HUF-ban határozza meg.
3) A Képviselő-testület a hitel biztosítékaként az Önkormányzat tulajdonában álló 428/27 hrszú
ingatlant ajánlja fel. Hozzájárul ahhoz, hogy a jelzett ingatlanra a hitelt folyósító pénzintézet
jelzálogjogát bejegyeztesse az illetékes ingatlanügyi hatóságnál.
4) A Képviselő-testület a hitellel kapcsolatos fizetési kötelezettségeket a hitelezés éveiben az
éves költségvetésben tervezi és biztosítja.
5)

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására valamint a
szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére.

6) A hitel felvétele – figyelemmel Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.
törvény 2.§ d) pontjára – a nem igényli Magyarország Kormányának előzetes hozzájárulását.
Határidő: 2012. szeptember 30.
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 2012. szeptember 5-én 18,30 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
153/2012.(IX.5.) számú határozat
Tárgy: a lejárt határidejű határozatokról (2012. január 1. – 2012. július 26.) szóló tájékoztató
elfogadása
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2012. január 1. – 2012. július 26.
közötti időszakban meghozott képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
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 2012. szeptember 5-én 18,30 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
154/2012.(IX.5.) számú határozat
Tárgy: Péteri Evangélikus Egyházközség támogatása a temetőkert felújításához
1) Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Péteri Evangélikus Egyházközség
(2209 Péteri, Bohus Dániel tér 1., képviselője: Dechertné Ferenczy Erzsébet) részére a községi
temető karbantartási, felújítási munkálatainak megvalósításához bruttó 400.000 forint
támogatást állapít meg.
2) A Képviselő-testület az 1) pont szerinti támogatási összeget az Önkormányzat 2012. évi
költségvetésének a köztemető szakfeladatán megállapított összegből biztosítja.
3) A támogatás részletes szabályait a határozat mellékletét képező támogatási szerződés
tartalmazza.
4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
5) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2012. évi költségvetési
rendelet ez irányú módosítására vonatkozó intézkedést tegye meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

Danyi Dezsőné
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

