JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2018. október 18. napján 08 óra 00 perckor tartott – rendkívüli – ülésének
jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az
alábbi napirendeket fogadta el:
Péteri Község Önkormányzatának 113/2018. (X.18.) számú ÖKT határozata
a napirendek elfogadásáról
1.) A Települések arculatának fejlesztése, élhetővé tétele, bel- és külterületének gazdasági
és infrastrukturális fejlesztése (VP6-19.2.1.-41-7-17) című LEADER pályázaton való
indulásról szóló 16/2018. (II.02.) számú ÖKT határozat módosítása,
2.) Döntés a Péteri, Kossuth Lajos utca 1. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról,
3.) Döntés az Önkormányzat 2018. évi közmeghallgatásának helyszínéről, és időpontjáról,
4.) 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. október 18. napján 08 óra 00 perckor tartott – rendkívüli – ülésének
jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot fogadta el:
Péteri Község Önkormányzatának 114/2018. (X.18.) számú ÖKT határozata
Települések arculatának fejlesztése, élhetővé tétele, bel- és külterületének gazdasági és
infrastrukturális fejlesztése (VP6-19.2.1.-41-7-17) című LEADER pályázaton való indulásról
szóló 16/2018. (II.02.) számú ÖKT határozat módosításáról
1. Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Települések arculatának fejlesztése,
élhetővé tétele, bel- és külterületének gazdasági és infrastrukturális fejlesztése (VP6-19.2.1.-41-717) című LEADER pályázaton való indulásról szóló 16/2018. (II.02.) számú ÖKT határozatát
(továbbiakban: Alaphatározat) az alábbiak szerint módosítja:
Az Alaphatározatban foglaltak helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„1. Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Települések
arculatának fejlesztése, élhetővé tétele, bel- és külterületének gazdasági és infrastrukturális
fejlesztése (VP6-19.2.1.-41-7-17) című LEADER pályázati felhívásra támogatási kérelmet
nyújt be.
2. A fejlesztés megnevezése: Buszvárók beszerzése Péteri község buszmegállóiba. A
fejlesztéssel érintett ingatlanok helyrajzi száma: Péteri belterület 780, 455, 386/2, valamint
Péteri külterület 031/3.
3. Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fejlesztés megvalósításának
költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
projekt összes költségvetése: 10.193.020.-Ft
igényelt támogatás összege: 7.644.765.-Ft
önerő összege: 2.548.255.-Ft.
4. A Képviselő-testület a szükséges önerőt 2.548.255 forintot a 2018. évi költségvetésének
általános tartalékából biztosítja.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat aláírására, illetve
benyújtására.”.
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. október 18. napján 08 óra 00 perckor tartott – rendkívüli – ülésének
jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot fogadta el:
Péteri Község Önkormányzatának 115/2018. (X.18.) számú ÖKT határozata

a Péteri, Kossuth Lajos utca 1. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról
1. Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete legfeljebb 11.500.000.-Ft
vételáron – a településközpont fejlesztésének céljából - megvásárolja a Péteri
belterület 222 hrsz-ú 713 m2 alapterületű kivett lakóház és udvar megjelölésű
ingatlant.
2. Az Önkormányzat az ingatlan megvásárlásának költségeit az Önkormányzat
2018. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.
3. A Képviselő-testület az 1. pontban körülírt ingatlant tehermentesen vásárolja
meg, így a vételárnak fedeznie kell az ingatlan tehermentesítésnek költségeit.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy bízzon meg ügyvédet
az adásvételi szerződés elkészítésével.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés,
illetve az ingatlan adásvételével kapcsolatos egyéb dokumentumok aláírásával,
és jognyilatkozatok megtételével.
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. október 18. napján 08 óra 00 perckor tartott – rendkívüli – ülésének
jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi

határozatot fogadta el:
Péteri Község Önkormányzatának 116/2018. (X.18.) számú ÖKT határozata
a közmeghallgatás helyszínének, és időpontjának meghatározásáról
1. Péteri Község Önkormányzatának Képviselő testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 54. §. –ban foglaltak szerint a
2018. évi közmeghallgatást 2018. november 6. napjára, 18:00 órára tűzi ki. A
közmeghallgatás helyszíne a Földváry-Boér Elemér Művelődési Ház (Péteri, FöldváryBoér park 1.)
2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a Közmeghallgatás helyszínét, és
időpontját a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján és az önkormányzat hivatalos
honlapján meghirdetni szíveskedjen.
határidő: azonnal
felelős: polgármester, jegyző
k.m.f.
Petőné Vizi Valéria s.k.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

Danyi Dezsőné
jegyzőkönyvvezető

Losonci László s.k.
jegyző

