JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 15. napján 18,30 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
26/2013 (II.15.) számú határozat
Tárgy: napirend elfogadása
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendet fogadja el:
1) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet megtárgyalása
2) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési szerződés megvitatása
3) Egyebek.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

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

A kiadmány hiteléül:

Tóbiás Mária
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 15. napján 18,30 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
27/2013 (II.15.) számú határozat
Tárgy: a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési szerződés
megvitatása
1)

Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Stratégiai és Pénzügyi
Bizottság javaslatára figyelemmel a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötendő
vagyonkezelési megállapodás aláírásához szükségesnek tartja, hogy a Pittner Dénes Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben található eszközökről a számviteli
szabályoknak megfelelő leltárdokumentáció kerüljön átadásra.

2)

A Képviselő-testület felkéri az Önkormányzati Hivatalt arra, hogy a Pittner Dénes
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben felvett szabályszerű
leltárdokumentációt kérje be az Intézménytől, szükség esetén a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központon keresztül. A Képviselő-testület felkéri az Önkormányzati
Hivatalt, hogy a megkapott leltárdokumentáció alapján a számviteli szabályoknak megfelelő
kiértékelést végezze el legkésőbb 2013. március 31-ig.

3)

A Képviselő-testület felkéri a polgármester arra, hogy a vagyonkezelési szerződés
elfogadása előtt folytasson tárgyalásokat az Iskola ingatlan és ingó vagyonának megfelelő
biztosítása vonatkozásában, illetve tisztázza a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a
szerződéstervezet 13 és 14 pontjaiban foglalt szabályok jogi tartalmát.

4)

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert arra, hogy az önkormányzati
feladatkörben maradó gyermekétkeztetéshez kapcsolódó ingatlanrészek használata és
működtetése, üzemeltetése vonatkozásában a végleges szerződésben jogilag szabályozott
javaslattal éljen a Képviselő-testület felé.

5)

A Képviselő-testület ezen kérdések megfelelő tisztázása után hoz döntést a
vagyonkezelési szerződésről.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

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

A kiadmány hiteléül:

Tóbiás Mária
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 15. napján 18,30 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
28/2013 (II.15.) számú határozat
Tárgy: Expert-Tóth Kft. ajánlatának elfogadása
1) Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Expert-Tóth Faipari Kft.
250.000-Ft+Áfa összegű ajánlatát a térszabad-recepciós pult kialakítására vonatkozóan.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a megrendelést és a kivitelezési
szerződést a pult kialakítására nézve megkösse.
3) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pult kialakításával kapcsolatos költséget az
Önkormányzat 2013. évi költségvetésébe tervezze be.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

Tóbiás Mária
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

