JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2017. január 21. napján 09 óra 00 perckor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –
az alábbi napirendeket fogadta el:
Péteri Község Önkormányzatának 3/2017. (I.21.) számú ÖKT határozata
(Napirend elfogadása)
1) Döntés a „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Péteriben, Csévharaszton
és Kakucson településeken” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről
2) Döntés a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiirt „Önkormányzati tulajdonú
belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és
korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című
pályázaton való indulásról.
3) Polgármester illetményének, és költségtérítésének megállapítása
4) Egyebek
Felelős: jegyző, polgármester
Határidő: azonnal
k.m.f.
Petőné Vizi Valéria
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Danyi Dezsőné
jkv.

Losonci László
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2017. január 21. napján 09 óra 00 perckor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület – név szerinti szavazással – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi határozatot fogadta el:
Péteri Község Önkormányzatának 4/2017. (I.21.) számú ÖKT határozata
(Döntés a „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Péteriben, Csévharaszton és
Kakucson településeken” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről)
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a.) A Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Péteriben, Csévharaszton és
Kakucson településeken tárgyú közbeszerzési eljárást valamennyi részajánlat
tekintetében eredményesnek nyilvánítja. Az eljárás nyertesét az alábbiak szerint hirdeti
ki:
Neve
Székhely címe

„ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Pesti út 65.

Ajánlat:
1. részajánlat: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Péteriben
ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONT MEGNEVEZÉSE
1. részszempont: Késedelmi kötbér mértéke Ft / nap
2. részszempont: OKJ-s települési hulladékgyűjtő és szállító
képzettséggel rendelkező szakemberek száma - fő, min.1 fő,
max. 4 fő
A minimum fő alatti létszám megajánlás az ajánlat érvénytelenségét
eredményezi, a maximum fő, ill. az a feletti létszám a maximális
pontszámot kapja.
3. részszempont: Rendelkezik legalább 1 db, 25 m3-es
hulladékszállító, EURO 5-ös motorral szerelt járművel
4. részszempont: 1 fő 11/1996.(VII.4.) KTM r. 2. § c) pontja szerinti
képzettséggel
rendelkező
környezetvédelmi
megbízott
szakember akinek a hulladékkezelés területén szerzett szakmai
tapasztalata: ..év (min.3 év, max.5 év)
A minimum alatti megajánlás az ajánlat érvénytelenségét
eredményezi, a maximum, ill. az a feletti megajánlás a
maximális pontszámot kapja.
5. Felhívás II.2.4) / II. / „e) Zöldhulladék / Lombhulladék / Kötegelt
hulladék begyűjtése, elszállítása, és lerakása” szerinti feladat
ellátása során járatonként díjmentesen két lebomló zsákot
biztosít szolgáltató /ha csak egyet biztosít, a nemet kell
választani/

Ajánlat
250 000 Ft /
nap
4 fő

igen
5 év

igen

6. részszempont: Vállalja a települési rendezvényeken keletkező
hulladék térítésmentes elszállítását legfeljebb 5 m3 / rendezvény
mennyiségig, évente legfeljebb 2 rendezvény vonatkozásában
7. részszempont: Vállalja a településen közterületen gyűjtőpontra
összegyűjtött vegyes (nem veszélyes) hulladék térítésmentes
elszállítását heti 3 db 1,1 m3-es gyűjtő-edényzet mennyiségig
8. részszempont: Vállalja a házhoz menő szelektív csomagolási
hulladék gyűjtését (külön díjazás nélkül) havi két alkalommal
(kötelező havi egy alkalmon felül) Igen / nem) /
9. részszempont: A települési rendezvényeken keletkező hulladék
elszállításának díja ( nettó Ft/m3) (Amennyiben vállalta a 6.
értékelési részszempont vonatkozásában évi 2 x 5 m3 hulladék
térítésmentes elszállítását, úgy ezen díj e mennyiség felett
értelmezendő)

igen

igen

igen
nettó 7.720
Ft/m3

2. részajánlat: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Kakucson
ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONT MEGNEVEZÉSE
1. részszempont: Késedelmi kötbér mértéke Ft / nap
2. részszempont: OKJ-s települési hulladékgyűjtő és szállító
képzettséggel rendelkező szakemberek száma - fő, min.1 fő,
max. 4 fő
A minimum fő alatti létszám megajánlás az ajánlat érvénytelenségét
eredményezi, a maximum fő, ill. az a feletti létszám a maximális
pontszámot kapja.
3. részszempont: Rendelkezik legalább 1 db, 25 m3-es
hulladékszállító, EURO 5-ös motorral szerelt járművel
4. részszempont: 1 fő 11/1996.(VII.4.) KTM r. 2. § c) pontja szerinti
képzettséggel
rendelkező
környezetvédelmi
megbízott
szakember akinek a hulladékkezelés területén szerzett szakmai
tapasztalata: ..év (min.3 év, max.5 év)
A minimum alatti megajánlás az ajánlat érvénytelenségét
eredményezi, a maximum, ill. az a feletti megajánlás a
maximális pontszámot kapja.
5. Felhívás II.2.4) / II. / „e) Zöldhulladék / Lombhulladék / Kötegelt
hulladék begyűjtése, elszállítása, és lerakása” szerinti feladat
ellátása során járatonként díjmentesen két lebomló zsákot
biztosít szolgáltató /ha csak egyet biztosít, a nemet kell
választani/
6. részszempont: Vállalja a települési rendezvényeken keletkező
hulladék térítésmentes elszállítását legfeljebb 5 m3 / rendezvény
mennyiségig, évente legfeljebb 4 rendezvény vonatkozásában
7. részszempont: Vállalja a településen közterületen gyűjtőpontra
összegyűjtött vegyes (nem veszélyes) hulladék térítésmentes
elszállítását heti 3 db 1,1 m3-es gyűjtő-edényzet mennyiségig
8. részszempont: A települési rendezvényeken keletkező hulladék
elszállításának díja ( nettó Ft/m3) (Amennyiben vállalta a 6.
értékelési részszempont vonatkozásában évi 4 x 5 m3 hulladék

Ajánlat
250 000 Ft /
nap
4 fő

igen
5 év

igen

igen

igen
nettó 7 625
Ft/m3

térítésmentes elszállítását, úgy ezen díj e mennyiség felett
értelmezendő)
3. részajánlat: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Csévharaszton
ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONT MEGNEVEZÉSE
1. részszempont: Késedelmi kötbér mértéke Ft / nap
2. részszempont: OKJ-s települési hulladékgyűjtő és szállító
képzettséggel rendelkező szakemberek száma - fő, min.1 fő, max.
4 fő
A minimum fő alatti létszám megajánlás az ajánlat érvénytelenségét
eredményezi, a maximum fő, ill. az a feletti létszám a maximális
pontszámot kapja.
3. részszempont: Rendelkezik legalább 1 db, 25 m3-es
hulladékszállító, EURO 5-ös motorral szerelt járművel
4. részszempont: 1 fő 11/1996.(VII.4.) KTM r. 2. § c) pontja szerinti
képzettséggel rendelkező környezetvédelmi megbízott szakember
akinek a hulladékkezelés területén szerzett szakmai tapasztalata:
..év (min.3 év, max.5 év)
A minimum alatti megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi,
a maximum, ill. az a feletti megajánlás a maximális pontszámot
kapja.
5. Felhívás II.2.4) / II. / „e) Zöldhulladék / Lombhulladék / Kötegelt
hulladék begyűjtése, elszállítása, és lerakása” szerinti feladat
ellátása során járatonként díjmentesen két lebomló zsákot biztosít
szolgáltató /ha csak egyet biztosít, a nemet kell választani/
6. részszempont: Vállalja a települési rendezvényeken keletkező
hulladék térítésmentes elszállítását legfeljebb 5 m3 / rendezvény
mennyiségig, évente legfeljebb 2 rendezvény vonatkozásában
7. részszempont: Vállalja a településen közterületen gyűjtőpontra
összegyűjtött vegyes (nem veszélyes) hulladék térítésmentes
elszállítását heti 3 db 1,1 m3-es gyűjtő-edényzet mennyiségig
8. részszempont: A települési rendezvényeken keletkező hulladék
elszállításának díja ( nettó Ft/m3) (Amennyiben vállalta a 6.
értékelési részszempont vonatkozásában évi 2 x 5 m3 hulladék
térítésmentes elszállítását, úgy ezen díj e mennyiség felett
értelmezendő)

Ajánlat
250 000 Ft /
nap
4 Fő

igen
5 év

igen

igen

igen
nettó 7 380
Ft/m3

Ajánlatkérő a szolgáltatási/közszolgáltatási díjat a Kbt. 76. § (4) bekezdése szerint a
317/2013. (VIII.28.) Kr. 1.§ (11) bek. tekintettel nem értékeli, a szolgáltatási díj rögzített
mértéke a Ht. 88. § (3) bekezdés bh) pont szerinti miniszteri rendeletben előírtak szerinti.
Kiválasztás indoka: A nevezett érvényes ajánlat érte el a legmagasabb értékelési
pontszámot az adott részajánlat tekintetében.

b.) Felhatalmazza a Polgármestert az Írásbeli összegezés kiküldésére (eredmény kihirdetésre)
és a szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
k.m.f.
Petőné Vizi Valéria
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Danyi Dezsőné
jkv.

Losonci László
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2017. január 21. napján 09 óra 00 perckor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –
az alábbi határozatot fogadta el:
Péteri Község Önkormányzatának 5/2017. (I.21.) számú ÖKT határozata
(Döntés a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiirt „Önkormányzati tulajdonú belterületi
utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása
gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázaton való indulásról. )
1. Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt
be a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiirt „Önkormányzati tulajdonú belterületi
utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének
támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázatra.
2. A pályázat keretében a Képviselő-testület szilárdburkolattal kívánja ellátni a Szent
István utcát, (HRSZ: Péteri, belterület 875, 856), illetve fel kívánja újítani az Árpád
utcát (HRSZ: Péteri, belterület 614), a Zöldfa utcát (HRSZ: Péteri, belterület 551/1,
576/61, 576/17), illetve a Mátyás utca (HRSZ: Péteri, belterület 589, 639/1) Petőfi
Sándor utcától, a Tölgyfa utcáig terjedő részét.
3. A pályázat megvalósításának tervezett összköltsége 32.111.330.-Ft., amelyhez a
szükséges 1.605.567.-Ft saját forrás rendelkezésre áll.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, és az
ezzel kapcsolatos nyilatkozatok megtételére.
felelős: polgármester
határidő: azonnal
k.m.f.
Petőné Vizi Valéria
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Danyi Dezsőné
jkv.

Losonci László
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2017. január 21. napján 09 óra 00 perckor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot fogadta el:
Péteri Község Önkormányzatának 6/2017. (I.21.) számú ÖKT határozata
(A polgármester illetményének megállapítása)
1. Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (1)-(4) bekezdései
alapján Petőné Vizi Valéria polgármester alapilletményét 548.400,- Ft-ban,
középfokú idegen nyelvtudási pótlékját 23.190,- Ft-ban, illetményét összesen
571.590,- Ft/hó összegben állapítja meg 2017. január 1. napjától.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a megállapított illetmény számfejtésével
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
k.m.f.
Petőné Vizi Valéria
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Danyi Dezsőné
jkv.

Losonci László
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2017. január 21. napján 09 óra 00 perckor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot fogadta el:
Péteri Község Önkormányzatának 7/2017. (I.21.) számú ÖKT határozata
(A polgármester költségtérítésének megállapítása)
1. Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (6) bekezdése alapján
Petőné Vizi Valéria polgármester költségtérítését 82.260,- Ft/hó összegben állapítja
meg 2017. január 1. napjától.
2. Felkéri a jegyzőt, hogy a megállapított költségtérítés számfejtésével kapcsolatos
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
k.m.f.
Petőné Vizi Valéria
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Danyi Dezsőné
jkv.

Losonci László
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2017. január 21. napján 09 óra 00 perckor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot fogadta el:
Péteri Község Önkormányzatának 8/2017. (I.21.) számú ÖKT határozata
(Péteri név használatához történő hozzájárulás)
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Alcsi –
Holt – Tisza Szabadidő – Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság nevét Péteri
Szabadidőpark Kft-re módosítsa.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

k.m.f.
Petőné Vizi Valéria
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Danyi Dezsőné
jkv.

Losonci László
jegyző

