JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. november 21. napján, 18,30 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
214/2013. (XI.21.) számú határozat
Tárgy: napirend elfogadása
1)
2)
3)
4)
5)

Pedagógai asszisztensi álláshely betöltésére álláshely létrehozása az Aprók Háza Óvodában
A Humánpolitikai Bizottság 2013. III. negyedéves beszámolójának megvitatása, elfogadása
A Péteri Evangélikus Egyházközség támogatási összegének elszámolása
Jegyzői tájékoztató a 209/2013.(X.30.) számú határozat végrehajtásával kapcsolatban
Az európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető
támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013.(XI.8.) VM rendelt szerint benyújtható
pályázat kérdéseinek megvitatása
6) A szociális célú tűzifa támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
7) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megvitatása
8) A MED-PLAN Bt. bérleti, vételi ajánlata a Péteri 082/7 hrsz-ú ingatlan egy részére
vonatkozóan
9) Az Önkormányzat 2012. évi zárszámadási rendelet-tervezetének auditálására beérkezett
árajánlatok megvitatása
10) Egyebek

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 a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. november 21. napján, 18,30 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
215/2013. (XI.21.) számú határozat
Tárgy: Pedagógia asszisztensi álláshely betöltésére álláshely létrehozása az Aprók Háza
Óvodában
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aprók Háza Óvoda számára 2014. december
31-ig új közalkalmazotti álláshelyet biztosít az óvodai pedagógiai asszisztensi munkakör betöltésére.
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 a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. november 21. napján, 18,30 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
216/2013. (XI.21.) számú határozat
Tárgy: a Humánpolitikai Bizottság 2013. III. negyedéves beszámolójának elfogadása

Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Humánpolitikai Bizottság 2013. III.
negyedéves beszámolóját.
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 a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. november 21. napján, 18,30 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
217/2013. (XI.21.) számú határozat
Tárgy: a Péteri Evangélikus Egyházközség támogatási összegének elszámolása
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Péteri Evangélikus Egyházközség
2012-2013. évi önkormányzati támogatás felhasználására vonatkozó elszámolását.
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 a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. november 21. napján, 18,30 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
218/2013. (XI.21.) számú határozat
Tárgy: jegyzői tájékoztató a 209/2013. (X.30.) számú határozat végrehajtásával kapcsolatban
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 209/2013.(X.30.) számú határozat
végrehajtásával kapcsolatban adott jegyzői 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 a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. november 21. napján, 18,30 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
219/2013. (XI.21.) számú határozat
Tárgy: hozzájárulás a 103/2013.(XI.8.) VM rendelet többfunkciós szolgáltató központ
támogatása kapcsán – 3. célterület – benyújtandó pályázathoz
1) Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Péteri Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat (székhelye: 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2., elnöke: Misányi
Istvánné) a Péteri Község Önkormányzata tulajdonában álló, péteri 516. helyrajzi számú
(természetben a Péteri, Földváry-Boér park 1. szám alatt fekvő) ingatlanon az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes
feltételeiről szóló 103/2013.(XI.8.) VM rendelet 2.§ (1) bekezdés c) pontja alapján – a Képviselőtestület által megismert és jelen határozattal jóváhagyott tervek alapján - „Péteri többfunkciós
közösségi szolgáltató tér kialakítása, fejlesztése, felújítása” projektelnevezéssel pályázatot
nyújtson be a Földváry-Boér Elemér Művelődési Ház épületének felújítására és korszerűsítésére
vonatkozóan és - pozitív támogatói döntés esetében - e beruházást teljeskörűen megvalósítsa az
ingatlanon, mivel a Képviselő-testület úgy ítéli meg, hogy a tervezett beruházás szerinti
szolgáltatásfejlesztés szükséges.
2) Az 1. pont szerinti pályázat nyertessége és megvalósítása esetén Péteri Község Önkormányzata az utolsó pályázati kifizetési határozat közlésétől számított - legalább 5 éves időtartamra, a
pályázati projekt működtetése és fenntartása céljából térítésmentesen biztosítja a Földváry-Boér
Elemér Művelődési Ház ingatlanának használatát a Péteri Szlovák Nemzetiség Önkormányzat
számára.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ezen határozat szerinti használatba-adási
megállapodás aláírására.
4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a Péteri Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat részére a pályázat benyújtásához és megvalósításához szükséges építéshatósági
eljáráshoz az önkormányzati tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatokat megadja, valamint az egyéb
szükséges jognyilatkozatokat és intézkedéseket megtegye.
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 a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. november 21. napján, 18,30 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
220/2013. (XI.21.) számú határozat
Tárgy: a 103/2013.(XI.8.) VM rendelet többfunkciós szolgáltató központ támogatása kapcsán –
3. célterület – benyújtandó pályázat kapcsán megvalósítandó beruházás elemei
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 216/2013. (XI.21.) számú
határozatával támogatott és a Péteri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat által történő
megvalósíthatóságában tulajdonosként is jóváhagyott „Péteri többfunkciós közösségi szolgáltató tér
kialakítása, fejlesztése, felújítása” elnevezésű pályázati beruházás tervezett megvalósítási részei
különösen az alábbiak:
-

a Földváry-Boér Elemér Művelődési Ház épületének átfogó belső felújítása és korszerűsítése,
a többfunkciós közösségi szolgáltató tér működtetéséhez szüksége eszközök beszerzése,
a közösségi klub és mosdóhelyiségek kialakítása a korábbi Nyugdíjas Klub helyiségeiben.

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 a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. november 21. napján, 18,30 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
221/2013. (XI.21.) számú határozat
Tárgy: a 103/2013.(XI.8.) VM rendelet többfunkciós szolgáltató központ támogatása kapcsán –
3. célterület – benyújtandó pályázat kapcsán megvalósítandó beruházás elemei
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 216/2013. (XI.21.) számú
határozatával támogatott és a Péteri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat által történő
megvalósíthatóságában tulajdonosként is jóváhagyott „Péteri többfunkciós közösségi szolgáltató tér
kialakítása, fejlesztése, felújítása” elnevezésű pályázati beruházásnak - a 217/2013. (XI.21.) számú
határozat szerinti fejlesztési elemeken túlmenően - tervezett megvalósítási része a Művelődési Ház
belső udvarán egy fedett, többfunkciós közösségi pavilon (közösségi szín), rendezvénytér kialakítása
is.
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 a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. november 21. napján, 18,30 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
222/2013. (XI.21.) számú határozat
Tárgy: a 103/2013.(XI.8.) VM rendelet többfunkciós szolgáltató központ támogatása kapcsán –
3. célterület – benyújtandó pályázat előkészítése kapcsán felmerült költségek viselése
1) Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 216/2013. (XI.21.) számú
határozatával támogatott beruházás megvalósíthatósága érdekében - átvállalja a Péteri Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzattól a „Péteri többfunkciós közösségi szolgáltató tér kialakítása,
fejlesztése, felújítása” elnevezésű pályázati beruházás előkészítése során felmerült indokolt
és szükséges tervezési, illetve előkészítési költségeket.
2) Ennek alapján a Képviselő-testület a beruházás előkészítéséhez kapcsolódóan eddig felmerült,
1. pont szerint költségeket - a költségvetés általános tartaléka terhére -, külön elszámolás
alapján megelőlegezi a Péteri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat számára.
3) A benyújtott pályázat pozitív támogatói döntése esetében a 2. pont szerint kifizetett összeg
elemeinek (az adott elem vonatkozásában az arra megkötött szerződés sajátosságai szerint
felmerülő) általános forgalmi adóval csökkentett részét a Péteri Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat köteles a pályázat megvalósítása során megtett elszámolásai alapján az általa
megkapott pályázati támogatási összegekből visszafizetni Péteri Község Önkormányzata
számára. Az egyes költségelemek általános forgalmi adó tartalmának megfelelő összeget
Péteri Község Önkormányzata működési támogatásként fizeti ki a Péteri Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat számára.
4) Péteri Község Önkormányzata a benyújtott pályázat elutasítása esetén a 2. pont szerint általa
kifizetett teljes összeget működési támogatásnak tekinti.
5) Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert arra, hogy a pályázat igazolt benyújtását
követően az 1. pont szerinti, indokolt, szükséges és igazolt tervezési illetve előkészítési
költségekről a Péteri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal a bemutatott számlák,
bizonylatok, megrendelések és szerződések alapján egyeztessen és ez alapján legfeljebb
800.000 forint összeg erejéig a Péteri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat számára kifizetést
teljesítsen.
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 a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.
november 21. napján, 18,30 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
223/2013. (XI.21.) számú határozat
Tárgy: a 103/2013.(XI.8.) VM rendelet többfunkciós szolgáltató központ támogatása kapcsán –3.
célterület – benyújtandó pályázat során megvalósítandó beruházás költségeinek viselése
1) Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pozitív támogatói döntés esetén vállalja, hogy a
„Péteri többfunkciós közösségi szolgáltató tér kialakítása, fejlesztése, felújítása” elnevezésű
beruházás megvalósításában a Péteri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatot teljes körűen segíti és
támogatja.
2) Ennek alapján a Képviselő-testület vállalja, hogy Péteri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat számára a
beruházás megvalósítására megkötött kiviteli, építési szerződések alapján a Péteri Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat által a szerződéses kivitelezőknek e szerződések szerint kifizetendő számlaösszegeket,
illetve a – 219/2013. (XI.21.) számú határozatára is tekintettel - a pályázati beruházás megvalósításhoz
elengedhetetlenül szükséges un. pályázati „egyéb költségek” (műszaki ellenőr, szükséges kiviteli
tervek, közbeszerzés költségei) összegét legfeljebb 31.750.000 forint összeg erejéig, azok szerződéses
fizetési kötelezettségét megelőzően, előzetesen biztosítja a Péteri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
számára.
3) A pályázati projekt megvalósítása során a Péteri Község Önkormányzata által a Péteri Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat részére a 2. pont szerint kifizetett összegeknek az (adott tétel
vonatkozásában megkötött szerződés sajátosságai szerint felmerülő) általános forgalmi adóval
csökkentett részét a Péteri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat (a beruházás megvalósításának és
elszámolásának folyamatában (részletekben történő elszámolás esetében az ezen ütemezésben)
benyújtott kifizetési kérelmek alapján számára teljesített kifizetési összegeknek a számláján történő
jóváírást követő 15 napon belül) köteles visszafizetni Péteri Község Önkormányzata számára.
4) A pályázati projekt teljeskörű megvalósítása és elszámolása esetén a Képviselő-testület a beruházás
pályázati önrészét – legfeljebb 6.750.000,- Ft összegig – támogatásként biztosítja a Péteri Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat számára.
5) A Péteri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a pályázati projektnek a Földváry-Boér Elemér
Művelődési Házon és annak telkén történő megvalósítása esetén – tekintettel Péteri Község
Önkormányzatának a projekt megvalósításában nyújtott pénzügyi támogatásra - a beruházással érintett
ingatlan vonatkozásában, a beruházás megvalósítására alapozva Péteri Község Önkormányzatával
szemben semmiféle tulajdoni igényt nem érvényesíthet.
6) A Képviselő-testület a benyújtott pályázattal kapcsolatos pozitív támogatói döntést követő 10 napon
belül - ezen határozat végrehajtása érdekében – külön megállapodást köt a Péteri Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzattal.
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 a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. november 21. napján, 18,30 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
224/2013. (XI.21.) számú határozat
Tárgy: telekalakítási eljárás kezdeményezése
1) Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete telekalakítási eljárást kezdeményez az
516 és az 519/2. helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában annak érdekében, hogy a
216/2013. (XI.21.) és 218/1013 (XI.21.) számú határozatokkal a megvalósításában támogatott,
a Művelődési Ház belső udvarán megépíteni tervezett, fedett, többfunkciós közösségi pavilon
(közösségi szín), rendezvénytér a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, a telek
jelenlegi jelenlegi övezeti besoroláshoz illeszkedően legyen kialakítható az 516. helyrajzi
számú önkormányzati tulajdonú ingatlanon, úgy, hogy az építmény építési engedélyes terve
szerinti elhelyezése esetén annak 5 méteres előkertje biztosított legyen.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a telekalakítási eljárást
megindítsa és – a költségeit az Önkormányzat általános tartaléka terhére biztosítva lefolytassa.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester
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JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. november 21. napján, 18,30 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
225/2013. (XI.21.) számú határozat
Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
1) Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta, és elfogadja a 2014. évi
költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést.
2) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés tervezetésénél célul tűzi ki:
• a bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtését és megtartását,
• a 2013. költségvetési év során vállalt, a 2014. évet terhelő kötelezettségek szerepeltetését,
• a költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok
prioritásának biztosítását,
• a helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködést és azok támogatását,
• pályázati lehetőségek figyelemmel kisérését, és kihasználását,
• általános tartalék képzését a költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága
érdekében
3) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2014. évi költségvetés tervezésénél a
koncepcióban elfogadott irányelveket vegye figyelembe.
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Felelős: polgármester, jegyző
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JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. november 21. napján, 18,30 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
226/2013. (XI.21.) számú határozat
Tárgy: a MED-PLAN Bt. bérleti, vételi ajánlata a Péteri 082/7 hrsz-ú ingatlan egy részére
vonatkozóan
1) Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy bérleti szerződést köt a
082/7 helyrajzi számú ingatlannak a MED-PLAN Bt-vel egyeztetett 2500 m2 területrészére
2013. december 1. napjától 6 éves időtartamra, havi nettó 60.000,- Ft bérleti díjért.
2) A bérleti szerződést bontó feltétellel azonnali hatállyal megszűnteti az a körülmény,
amennyiben a MED-PLAN Bt. a rendelkezésre álló beadási határidőben nem nyújt be
pályázatot a bérelt terület fejlesztése vonatkozásában a „Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a
területi kohézióért KMOP-153/C és B-13” számú pályázati kiírásban.
3) A Képviselő-testület adásvételi előszerződést köt az 1. pont szerinti ingatlanrészből a MEDPLAN Bt költségén az Önkormányzat által lefolytatott külön telekalakítási eljárás után
létrejövő új ingatlan vonatkozásában a MED-PLAN Bt-vel az alábbi feltételekkel:
a) a végleges adásvételi szerződést a 2. pont szerinti pályázat eredményének a
kihirdetését követő 60 napon belül köteles megkötni egymással az Önkormányzat és a
MED-PLAN Bt.,
b) az ingatlan adásvételi szerződés szerinti vételára: nettó 2.500,- Ft/m2,
c) a vételárat a MED-PLAN Bt. a szerződéskötéskor, egy összegben fizeti meg az
Önkormányzatnak,
d) a végleges adásvételi szerződés megkötésének a kötelezettsége független a MEDPLAN Bt.-nek a 2. pont szerinti pályázaton elért eredményétől.
4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy e határozat szerinti ingatlanrész
önálló ingatlanná történő alakítása tárgyában a MED-PLAN Bt. teljeskörű költségviselése
mellett folytasson le az Önkormányzat nevében telekalakítási eljárást.
5) Az adás-vételi előszerződés és az az alapján megkötendő adás-vételi szerződés ügyvédi
költségeit a MED-PLAN Bt, mint vevő viseli.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
k.m.f.
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JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. november 21. napján, 18,30 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
227/2013. (XI.21.) számú határozat
Tárgy: a 2012. évi zárszámadási rendelet-tervezet könyvvizsgálatára vonatkozó megbízás
1) Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi
zárszámadási rendelet-tervezetének könyvvizsgálói auditálására a DIAMANT Kft-t bízza meg
bruttó 300.000.-Ft. vállalási áron.
2) A Képviselő-testület a könyvvizsgáló munkadíjának összegét az általános tartalékból
finanszírozza.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a könyvvizsgáló megbízásával
kapcsolatos jognyilatkozatok aláírására.
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JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. november 21. napján, 18,30 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
228/2013. (XI.21.) számú határozat
Tárgy: a COMMITMENT Zrt. fizetési meghagyásának megtárgyalása
1) Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy haladéktalanul
tisztázza a COMMITMENT Zrt-vel azt, hogy az Önkormányzat ellen kibocsátott fizetési meghagyás
alapjául szolgáló szoftvert az Önkormányzat, vagy az általános iskola által ténylegesen átvételre
került-e, tekintettel arra, hogy erre vonatkozó dokumentummal az Önkormányzat nem rendelkezik.
2) Amennyiben a COMMITMENT Zrt. az Önkormányzat rendelkezésére bocsát olyan
dokumentumot, amely hitelesen tanúsítja azt, hogy a szoftver az Önkormányzat, vagy az intézmény
birtokába került, abban az esetben a Képviselő-testület a fizetési meghagyás szerinti összeget a
COMMITMENT Zrt-nek az Önkormányzat általános tartaléka terhére kifizetni rendeli.
3) Amennyiben a COMMITMENT Zrt. a fizetési meghagyás ellentmondással történő megtámadási
lehetőségének határideje előtt két nappal megelőzően ilyen dokumentumot nem tud bemutatni, akkor
az Önkormányzat él a vonatkozó jogszabály szerinti ellentmondási jogával és polgári perbe lép a
COMMITMENT Zrt-vel szemben.
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k.m.f.
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