JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. március 26. napján 19.00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
49/2015. (III.26.) számú határozat
Tárgy: napirend elfogadása
1) Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadása
2) A 2014. évi belső ellenőrzésekről szóló belső ellenőri jelentés valamint a 2015. évi belső
ellenőrzési terv módosítása
3) Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
4) Nagyné Salánki Éva vételi ajánlata
5) 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása
6) A polgármester részére cafetéria szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg
meghatározása
7) Önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése
8) A Péteri Községi Sportkör MLSZ által kiírt sportfejlesztési program pályázattal
kapcsolatos támogatási kérelme
9) A 2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
10) A Könyvtárral kapcsolatos döntések
11) Egyebek
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
k.m.f.

Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester
A kiadmány hiteléül:

Majzik Erika
jkv.

Losonci László sk.
aljegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. március 26. napján 19.00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
50/2015. (III.26.) számú határozat
Tárgy: Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadása
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monor Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
k.m.f.

Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester
A kiadmány hiteléül:

Majzik Erika
jkv.

Dr. Kosztyi Emma sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. március 26. napján 19.00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
51/2015. (III.26.) számú határozat
Tárgy: A 2014. évi belső ellenőrzésekről szóló belső ellenőri jelentés valamint a 2015. évi
belső ellenőrzési terv módosítása
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési tervét az
alábbiak szerint módosítja
- A Péteri Közös Önkormányzati Hivatali pénzügyi működésére vonatkozó szabályzatok
2015. évi felülvizsgálata
Ütemezés: 2015. 04.30.
- A 2014. évi önkormányzati gazdálkodásról szóló beszámoló alátámasztására szolgáló
adatok vizsgálata, különös tekintettel a leltárak vizsgálatára.
Ütemezés: 2015. 03.18.
- A Péteri Közös Önkormányzati Hivatal illetve Péteri Község Önkormányzatának
pénzkezelési szabályzatának vizsgálata, különös tekintettel az utalványozás, ellenjegyzés,
kötelezettségvállalás és a házipénztár kezelés gyakorlatának az ellenőrzésére
Ütemezés: 2015. 04.30.
- a Péteri Község Önkormányzata Aprók Háza Óvoda 2014. évi normatíva igénylésének és
felhasználásának ellenőrzése.
Ütemezés: 2015. 04. 30.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
k.m.f.

Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester
A kiadmány hiteléül:

Majzik Erika
jkv.

Dr. Kosztyi Emma sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. március 26. napján 19.00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
52/2015. (III.26.) számú határozat
Tárgy: Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aprók Háza Óvodában a 2015/2016.
nevelési évre történő óvodai beíratások időpontjait az alábbiak szerint határozza meg:
2015. április 27-én (hétfőn) 08.00 - 18.00 óráig,
2015. április 28-án (kedden) 08.00 - 16.00 óráig.
A beiratkozás helye: Aprók Háza Óvoda.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
k.m.f.

Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester
A kiadmány hiteléül:

Majzik Erika
jkv.

Dr. Kosztyi Emma sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. március 26. napján 19.00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
53/2015. (III.26.) számú határozat
Tárgy: Nagyné Salánki Éva vételi ajánlata
1. Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában álló Péteri
külterület 082/11-hrsz-ú ingatlanból, 300 m2 beépítetlen területet 1.200.000,-Ft.+
ÁFA vételi áron értékesíteni kíván Nagyné Salánki Éva Gyömrő, Táncsics u. 84. sz.
alatti lakos részére,
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezzen
telekalakítási eljárást az ingatlan értékesíthetősége érdekében,
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a telekalakítási eljárással
kapcsolatos jognyilatkozatokat aláírja,
4. A telekalakítási eljárás költségeit az önkormányzat és a vevő 50-50%-os arányban,
egymás között megosztják,
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a telekalakítási eljárással
egyidejűleg adásvételi szerződést kössön az e határozat szerinti ingatlanrész
vonatkozásában.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
k.m.f.

Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester
A kiadmány hiteléül:

Majzik Erika
jkv.

Dr. Kosztyi Emma sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. március 26. napján 19.00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
54/2015. (III.26.) számú határozat
Tárgy: 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi
közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

k.m.f.

Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester
A kiadmány hiteléül:

Majzik Erika
jkv.

Dr. Kosztyi Emma sk.
jegyző

54/2015 .(III.26.) számú határozat melléklete
PÉTERI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
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JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. március 26. napján 19.00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
55/2015. (III.26.) számú határozat
Tárgy: A polgármester részére cafetéria szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg
meghatározása
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. a polgármester cafetéria juttatásának éves keretösszegét bruttó 200.000,- Ft összegben
határozza meg,
2. elfogadja az előterjesztés mellékeltét képező cafetéria szabályzatot,
3. felhatalmazza az alpolgármestert a cafetéria szabályzat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: alpolgármester, jegyző

k.m.f.

Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester
A kiadmány hiteléül:

Majzik Erika
jkv.

Dr. Kosztyi Emma sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. március 26. napján 19.00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
56/2015. (III.26.) számú határozat
Tárgy: A Péteri Községi Sportkör MLSZ által kiírt sportfejlesztési program pályázattal
kapcsolatos támogatási kérelme
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. az Önkormányzat általános tartaléka terhére 1.450.000,- forint összegű vissza nem térítendő
támogatást biztosít a Péteri Községi Sportkör számára az Egyesület 2014/2015. évi
Sportfejlesztési koncepció beruházási elemei megvalósítása érdekében, amennyiben az
Egyesület a Magyar Labdarúgó Szövetség által ki/JH01-6265/2014. számon jóváhagyott
sportfejlesztési koncepciójának a műszaki tartalmát az önkormányzattal egyeztetett
módosításokkal valósítja meg,
2. a megvalósítandó beruházás elemei között kiemelten fontosnak tartja a sportpálya Petőfi
utcai telekhatárán egy új kerítés megépítését, illetve a fűnyíró traktor beszerzését,
3. felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a megvalósítandó beruházás végleges műszaki
tartalmát egyeztesse le az Egyesülettel.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
k.m.f.

Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester
A kiadmány hiteléül:

Majzik Erika
jkv.

Dr. Kosztyi Emma sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. március 26. napján 19.00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 2 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
57/2015. (III.26.) számú határozat
Tárgy: Csatlakozás a Pest Megyei Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszeréhez,
a Könyvtár törlésének kérelmezése a nyilvános könyvtárak jegyzékéből
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. csatlakozni kíván a Pest Megyei Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszeréhez
2016. január 01-i hatállyal,
2. felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási megállapodás aláírására,
3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Könyvtárnak a nyilvános könyvtárak jegyzékéből,
2016. január 01-i hatállyal történő törléséhez szükséges intézkedéseket megtegye,
4. a Könyvtári Szolgáltató Rendszerhez való csatlakozáshoz kapcsolódó koordinációs
feladatok ellátására megbízza Faltuszné Szabó Nikoletta képviselő asszonyt.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
k.m.f.

Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester
A kiadmány hiteléül:

Majzik Erika
jkv.

Dr. Kosztyi Emma sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. március 26. napján 19.00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
58/2015. (III.26.) számú határozat
Tárgy: A Könyvtár bővítésével kapcsolatos döntések
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. a jelenlegi könyvtár, teleház, helytörténeti gyűjtemény és a volt szolgálati lakás
összenyitásával egy új, komplex közösségi szolgáltató teret hoz létre, amely közvetlen
átjárhatósággal kapcsolódik a Művelődési Ház főoldali szárnyához,
.
2. a beruházást 2015-ben elkezdi, annak megvalósításához szükséges bruttó 9,5 millió forintot
az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja,
3. felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a beruházás megkezdéséhez szükséges
építészeti, gépészeti, belsőépítészeti tervek elkészíttetéséről, valamint megbízza, hogy az
építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

k.m.f.

Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester
A kiadmány hiteléül:

Majzik Erika
jkv.

Dr. Kosztyi Emma sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. március 26. napján 19.00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
59/2015. (III.26.) számú határozat
Tárgy: Kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére kiírt
pályázaton való részvétel
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. a Kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítésére kiírt pályázaton
3 millió forint összegben igényel támogatást, bútorok, kiegészítő berendezések,
infokommunikációs eszközök beszerzésére. A pályázathoz szükséges 10%-os önrészt az
Önkormányzat 2015. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja,
2. a Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázati célt 2015. június 01- 2016. augusztus 31
között megvalósítja és a beszerzett bútort valamint kiegészítő berendezést a Könyvtárban
helyezi el,
3. felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos intézkedések,
nyilatkozatok és kötelezettségvállalások megtételére.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
k.m.f.

Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester
A kiadmány hiteléül:

Majzik Erika
jkv.

Dr. Kosztyi Emma sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. március 26. napján 19.00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
60/2015. (III.26.) számú határozat
Tárgy: Egyebek- Bírósági ülnökké történő jelölés
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény alapján a Monori Járásbíróság ülnökévé jelöli Gáva Erika
Zsuzsanna, Péteri Árpád u. 50/B. szám alatti lakost.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
k.m.f.

Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester
A kiadmány hiteléül:

Majzik Erika
jkv.

Dr. Kosztyi Emma sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. március 26. napján 19.00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
61/2015. (III.26.) számú határozat
Tárgy: Egyebek- Táncházi pályázaton történő indulás
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés és Népművészet Kollégiuma
által 3608/100. altémában meghirdetett táncházi programokra kiírt pályázatra, 2015.
szeptember 01- 2015. december 31 között 4 alkalommal megrendezésre kerülő táncház
vonatkozásában,
2. felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos intézkedések,
nyilatkozatok és kötelezettségvállalások megtételére,
3. a pályázat benyújtásával, előkészítésével és kidolgozásával megbízza Faltuszné Szabó
Nikoletta és Bódis Szilárd képviselőket.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
k.m.f.

Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester
A kiadmány hiteléül:

Majzik Erika
jkv.

Dr. Kosztyi Emma sk.
jegyző

