JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2018. szeptember 20. napján 18 óra 30 perckor tartott ülésének
jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az
alábbi napirendeket fogadta el:
Péteri Község Önkormányzatának 101/2018. (IX.20.) számú ÖKT határozata
a napirend elfogadásáról
1.) Tájékoztatás Péteri Község Önkormányzatának 89/2018. (VII.17.) számú ÖKT
határozata szerint az Evangélikus Egyház tulajdonában álló temető tulajdonjogának
átruházásával kapcsolatban tett intézkedésekről
2.) Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához
3.) Az Aprók Háza Óvoda csoportlétszámainak átlépése
4.) Pályázat kiírása a Péteri, külterület 428/27 hrsz-ú ingatlan elidegenítésére vonatkozóan
5.) Az építés alatt álló új óvoda melletti Péteri belterület 576/54 hrsz-ú 146 m2 alapterületű
kivett beépítetlen terület megvásárlása
6.) Döntés a Diófa, Vörösmarty és József Attila utcák felújításáról
7.) Döntés a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt „Önkormányzati tulajdonú
bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében”
(PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018) című pályázaton való indulásról.)
8.) Ügyvédi iroda megbízása a Péterit hátrányosan érintő 2018. augusztus 16-án a
légiközlekedésben bevezetett új műszeres szabvány indulási eljárásokkal szembeni jogi
képviseletre.
9.) Egyebek
Határidő:
Felelős:

azonnal
jegyző, polgármester

k.m.f.
Petőné Vizi Valéria s.k.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

Danyi Dezsőné
jegyzőkönyvvezető

Losonci László s.k.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2018. szeptember 20. napján 18 óra 30 perckor tartott ülésének
jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az
alábbi határozatot fogadta el:
Péteri Község Önkormányzatának 102/2018. (IX.20.) számú ÖKT határozata
az Evangélikus Egyház tulajdonában álló Péteri,
belterület 514/1 hrsz-ú temető ingatlan
önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos teendőkről
1. Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
tárgyalásokat kezdeményez a Dél-Pest Megyei Evangélikus Egyházmegyével az
Evangélikus Egyház tulajdonában álló Péteri, belterület 514/1 hrsz-ú temető
ingatlan önkormányzati tulajdonba vételének ügyében.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, és Varga Józsefné képviselőt
a tárgyalások lefolytatásával.

Határidő: 2018. október 30.
Felelős: polgármester

k.m.f.
Petőné Vizi Valéria s.k.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

Danyi Dezsőné
jegyzőkönyvvezető

Losonci László s.k.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2018. szeptember 20. napján 18 óra 30 perckor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot fogadta el:
Péteri Község Önkormányzatának 103/2018. (IX.20.) számú ÖKT határozata
a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásról
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Bursa Hungarica Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:
1) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához.
2) A Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi
pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy
a pályázatok kiírása, elbírálása és az önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása
során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a csatlakozásról és az elektronikus
adatbázis használatáról szóló nyilatkozatot aláírja és legkésőbb 2018. október 3-ig az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő részére eljuttassa.
4) A Képviselő-testület 2018. október 5-ig kiírja mind az „A”, mind a „B” jelű pályázatot, amelyekben
a pályázóknak a kötelezően kitöltendő nyilatkozatok mellett nyilatkozniuk kell az alábbiakról:
• A pályázóval egy háztartásban élő eltartottak életkora
• A pályázó háztartásának folyósított egyéb önkormányzati támogatások megnevezése, összege
• A pályázó tulajdonában álló lakás, lakótelek, üdülő, illetve termőföld címe, becsült forgalmi
értéke
• A pályázó háztartásában lévő személygépkocsi típusa, gyártási éve, becsült forgalmi értéke
Határidő: 2018. szeptember 30.
Felelős: polgármester

k.m.f.
Petőné Vizi Valéria s.k.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

Danyi Dezsőné
jegyzőkönyvvezető

Losonci László s.k.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2018. szeptember 20. napján 18 óra 30 perckor tartott ülésének
jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az
alábbi határozatot fogadta el:
Péteri Község Önkormányzatának 104/2018. (IX.20.) számú ÖKT határozata
az Aprók Háza Óvoda csoportlétszámainak átlépéséről
1. Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§ (7) bekezdése szerint engedélyezi az Aprók
Háza Óvoda számára, hogy az óvodai csoportlétszámokat átlépje az alábbiak
szerint:
-

Maci kiscsoport: 29 fő,
Pillangó középső csoport: 28 fő,
Katica nagycsoport: 23 fő.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntését továbbítsa az
óvodavezető részére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

k.m.f.
Petőné Vizi Valéria s.k.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

Danyi Dezsőné
jegyzőkönyvvezető

Losonci László s.k.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2018. szeptember 20. napján 18 óra 30 perckor tartott ülésének
jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az
alábbi határozatot fogadta el:
Péteri Község Önkormányzatának 105/2018. (IX.20.) számú ÖKT határozata
a Péteri 428/27. helyrajzi számú ingatlan egy részének értékesítéséről
1.) Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete versenyeztetéses eljárással
értékesíteni kíván cca. 4.200 m2 területű Gksz-3 építési övezetbe tartozó ingatlanrészt a
tulajdonában álló Péteri belterület, 428/27 helyrajzi számú ingatlanból.
2.) Az ajánlattevők az 1.) pontban körülírt ingatlanra m2-ben megadott területre is tehetnek
ajánlatot, azzal a kikötéssel, hogy az ajánlatban a legkisebb terület 1.000 m2 lehet.
3.) Az 1.) pontban körülírt ingatlan minimális vételára 5.500 Ft /m2 + ÁFA.
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás elkészítésére és az
Önkormányzat hivatalos honlapján, illetve hirdetőtábláján való közzétételére azzal, hogy az
Önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó
ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését bármikor - indokolás nélkül megtagadhatja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
k.m.f.
Petőné Vizi Valéria s.k.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

Danyi Dezsőné
jegyzőkönyvvezető

Losonci László s.k.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2018. szeptember 20. napján 18 óra 30 perckor tartott ülésének
jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az
alábbi határozatot fogadta el:
Péteri Község Önkormányzatának 106/2018. (IX.20.) számú ÖKT határozata
az építés alatt álló új óvoda melletti Péteri, belterület 576/54 hrsz-ú 146 m2 alapterületű
kivett beépítetlen terület megvásárlásáról
1. Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete összesen 438.000,- Ft
vételáron – az építendő új óvoda ingatlanának további fejlesztése céljából –
megvásárolja a Péteri belterület 576/54 hrsz-ú 146 m2 alapterületű kivett
beépítetlen területet.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy bízzon meg ügyvédet
az adásvételi szerződés elkészítésével.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés,
illetve az ingatlan adásvételével kapcsolatos egyéb dokumentumok aláírásával,
és jognyilatkozatok megtételével.
4. Az Önkormányzat az ingatlan megvásárlásának költségeit az Önkormányzat
2018. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.
Határidő: 2018. szeptember 30
Felelős: polgármester
k.m.f.
Petőné Vizi Valéria s.k.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

Danyi Dezsőné
jegyzőkönyvvezető

Losonci László s.k.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2018. szeptember 20. napján 18 óra 30 perckor tartott ülésének
jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az
alábbi határozatot fogadta el:
Péteri Község Önkormányzatának 107/2018. (IX.20.) számú ÖKT határozata
a Diófa utca, a Vörösmarty utca, és a József Attila utcák meleg aszfaltos felújításáról.
1. Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, a Belügyminisztérium
által az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen
megítélt támogatásból és az Önkormányzat saját forrásából felújítja a tulajdonában és
kezelésben álló Diófa utca (HRSZ: 729), Vörösmarty utca (HRSZ: 69), illetve a József
Attila utca (HRSZ: 235) burkolatát.
2. A Képviselő testület az 1. pont szerinti beruházás megvalósítására legkedvezőbb
árajánlatot adó SWIETELSKY Magyarország Kft.-vel köt vállalkozási szerződést
bruttó 18.264.812,- Ft vállalkozási díjért.
3. A Képviselő-testület a beruházás megvalósításához
56/2018.(V.02.) sz. határozatával biztosította.

szükséges

önerőt

az

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a SWIETELSKY Magyarország
Kft.-vel kötendő kivitelezési szerződés aláírására.
felelős: polgármester
határidő: azonnal

k.m.f.
Petőné Vizi Valéria s.k.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

Danyi Dezsőné
jegyzőkönyvvezető

Losonci László s.k.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2018. szeptember 20. napján 18 óra 30 perckor tartott ülésének
jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az
alábbi határozatot fogadta el:
Péteri Község Önkormányzatának 108/2018. (IX.20.) számú ÖKT határozata
döntés a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei
ellátást
nyújtó
intézmények
fejlesztésének
támogatása
Pest
megyében”
(PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018) című pályázaton való indulásról.)
1. Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a
Pénzügyminisztérium által kiirt „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó
intézmények
fejlesztésének
támogatása
Pest
megyében”
(PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018) című pályázatra.
2. A pályázat keretében megvalósuló beruházás az alábbi ingatlant érinti: Péteri belterület
Petőfi Sándor u. 60., HRSZ: 240.
3. A pályázat megvalósításának tervezett összköltsége 105.263.158,- Ft, amelyhez a szükséges
5.263.158,-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 s.k.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

Danyi Dezsőné
jegyzőkönyvvezető

Losonci László s.k.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2018. szeptember 20. napján 18 óra 30 perckor tartott ülésének
jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az
alábbi határozatot fogadta el:
Péteri Község Önkormányzatának 109/2018. (IX.20.) számú ÖKT határozata
ügyvédi iroda megbízása a Péterit hátrányosan érintő, 2018. augusztus 16-án a
légiközlekedésben bevezetett új műszeres szabvány indulási
eljárásokkal szembeni jogi képviseletre
1. Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Dr. Juhász
György ügyvédi irodát (székhelye: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 55. I./8.)
a Péterit hátrányosan érintő, 2018. augusztus 16-án a légiközlekedésben
bevezetett új műszeres szabvány indulási eljárásokkal szembeni jogi képviseletre.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az ügyvédi iroda
megbízásával.
3. A Képviselő-testület az ügyvédi költségeket az önkormányzat költségvetésnek
általános tartalékából fedezi.

Határidő: 2018. szeptember 30.
Felelős: polgármester

k.m.f.
Petőné Vizi Valéria s.k.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

Danyi Dezsőné
jegyzőkönyvvezető

Losonci László s.k.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2018. szeptember 20. napján 18 óra 30 perckor tartott ülésének
jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az
alábbi határozatot fogadta el:
Péteri Község Önkormányzatának 110/2018. (IX.20.) számú ÖKT határozata
a TETE Helyőrség Egyesülettel kötött bérleti szerződés módosításáról
1. Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TETE Helyőrség Egyesülettel
(továbbiakban: Egyesület) megkötött bérleti szerződést az alábbiak szerint módosítja:
-

Az Egyesület által fizetendő bérleti díj összege minden naptári évben márciustól,
októberig (8 hónap) 60.000,- Ft/hó, novembertől, februárig (4 hónap) 20.000,- Ft/hó.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az e határozat szerinti
szerződésmódosítás aláírására
határidő: 2018. szeptember 30.
felelős: Polgármester
k.m.f.
Petőné Vizi Valéria s.k.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

Danyi Dezsőné
jegyzőkönyvvezető

Losonci László s.k.
jegyző

