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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

1/2015.(I.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Kormánymegbízottjának VEB/004/1242/2014. számú törvényességi 

felhívásában a mulasztásos törvénysértés megszűntetésére kitűzött határidő 30 nappal történő 

ismételt meghosszabbítását kéri. 

  

A határidő hosszabbítás kérésének indoka, hogy az önkormányzati rendeletben megnevezendő 

befogadó hely kijelölésére vonatkozó vízügyi hatósági döntés még nem áll rendelkezésre, így 

a rendelet megalkotására a 2015. január 18-áig meghosszabbított határidőben sem kerülhet sor. 

  

Felkéri a polgármestert, hogy e határozatot küldje meg a Kormányhivatal részére.  

 

Határidő: 2015. január 18. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2/2015.(I.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015-ben is támogatja az 

„uszodajárat” közlekedtetését 2015. január 2 – június 15. és szeptember 1 – december 31. 

közötti időszakban hétfői napokon Pétfürdő – Füzfőgyártelep viszonylatban 16.45 órai 

indulással és 19.45 órai visszaindulással 13.500,- Ft + ÁFA szolgáltatási díjért. 

 

A járat költségeinek fedezetét a 2015. évi költségvetési rendeletében biztosítja.  

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.  

 

Határidő a szerződés aláírására: 2015. január 16. 

Felelős: Horváth Éva polgármester    

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

3/2015.( I.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – mivel a nyilvános tárgyalás az 

önkormányzat üzleti érdekét sértené – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján, üzleti érdekből elrendeli a „Lakóházak 

energetikai felújításának támogatására beérkezett pályázat elbírálása” tárgyú, 9/2015. számú 

előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

4/2015.( I.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

a) Társulási Tanács Pénzügyi Bizottságába tag delegálása 

b) Csónakház kivitelezése (11/2015.), 

c) Közösségi Ház villamos-energia ellátása (14/2015.), 

d) Pétfürdő távfűtése (13/2015) 

tárgyú előterjesztések tárgyalását elnapolja a 2015. február 2-án, 17.00 órakor tartandó 

rendkívüli ülésére. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

5/2015.( I.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

1.) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

312/2014.(VI.26.),     424/2014.(VIII.27.),    470/2014.(IX.25.),    471/2014.(IX.25.),  

474/2014.(IX.25.),     517/2014.(XI.13.),       519/2014.(XI.27.),    532/2014.(XI.27.),  

539/2014.(XI.27.),     541/2014.(XI.27.),       542/2014.(XI.27.),    543/2014.(XI.27.),  

544/2014.(XI.27.),     558/2014.(XII.18.),     559/2014.(XII.18.),   562/2014.(XII.18.),  

565/2014.(XII.18.),    570/2014.(XII.18.),    571/2014.(XII.18.)     72/2014.(XII.18.),  

573/2014.(XII.18.),    579/2014.(XII.18.),    582/2014.(XII.18.),    583/2014.(XII.18.), 

 586/2014.(XII.18.),  587/2014.(XII.18.),     589/2014.(XII.18.),    590/2014.(XII.18.),  

591/2014.(XII.18.),   592/2014.(XII.18.). 

  

2.) Ezzel egyidejűleg az 

a) 541/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat végrehajtási határidejét 2015. február 

12-re, 

b) 542/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat végrehajtási határidejét 2015. február 

26-ra 

módosítja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

6/2015.( I.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Beszámoló a civil szervezetek 

2014. évi támogatásáról (7/2015.)” tárgyú előterjesztés tárgyalását elnapolja a 2015. február 2-

i rendkívüli ülésre. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

7/2015.( I.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bölcsőde (Pétfürdő, Iskola u. 

10.) nyári nyitva tartását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

„A Bölcsőde a 2015. június 1. és 2015. augusztus 31. közötti munkanapokon az alábbiak 

szerint tart nyitva: 

június 1. és  augusztus 7. között: 5.30 órától 16.00 óráig; 

augusztus 8. és  augusztus 21. között: nyári karbantartási munkálatok miatt zárva; 

augusztus 22. és augusztus 31. között: 5.30 órától 16.00 óráig.” 

 

A Képviselő-testület felhívja az intézményvezetőt, hogy a Bölcsőde nyári nyitvatartási 

rendjéről az érintetteket írásban tájékoztassa és azzal egyidejűleg valamennyi ellátott gyermek 

szülőjét nyilatkoztassa a bölcsődei szünet idejére vonatkozó esetleges gondozási igényéről. A 

nyilatkozatok összesítésének eredményéről haladéktalanul tájékoztassa a polgármestert. 

 

Amennyiben az intézményi gondozást igénylő szülők között lesz olyan aki munkavégzése, 

munkaerőpiaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvétele, betegsége vagy 

egyéb ok miatt a gyermek napközbeni ellátásáról bizonyíthatóan nem tud gondoskodni, illetve 

ha a gondozást igénylő gyermekek között a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. XXXI. törvény 41.§ (2) bekezdésének hatálya alá tartozó gyermek szerepel, a 

Képviselő-testület a bölcsődei szünet megkezdését megelőzően megvizsgálja a gyermekek 

intézményi gondozásának megszervezési lehetőségét. 

 

Határidő: a szülők tájékoztatására és nyilatkoztatására: 2015. február 28. 

                  a polgármester tájékoztatására: 2015. március 16. 

Felelős:    Papp Alexandra igazgató 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

8/2015.( I.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva - a 

„Panelkuckó” Napközi Otthonos Óvoda (Pétfürdő, Liszt Ferenc út 17. sz.) 2015. évi nyitva 

tartási rendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

„Az Óvoda a 2015. január 1. és 2015. december 31. közötti munkanapokon az alábbiak 

szerint tart nyitva: 

január 1. és augusztus 9. között: 5.30 órától 16.30 óráig; 

augusztus 10. és  augusztus 23. között: nyári karbantartási munkálatok miatt zárva; 

augusztus 24. és december 23. között: 5.30 órától 16.30 óráig; 

december 24. és december 31. között: zárva” 

 

Felhívja az intézményvezetőt, hogy mind a nyári, mind a téli zárva tartás miatt valamennyi 

napközbeni ellátást igénybe vevő gyermek szülőjét nyilatkoztassa a gyermekfelügyelet iránti 

igényéről. A nyilatkozatok összesítésének eredményéről haladéktalanul tájékoztassa a 

polgármestert. 
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Amennyiben az ellátást igénylők között a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. XXXI. törvény 41.§ (2) bekezdésének hatálya alá nem tartozó gyermek szerepel, 

akinek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerőpiaci részvételt elősegítő 

programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni 

ellátásáról bizonyíthatóan nem tudnak gondoskodni, az óvoda zárva tartása alatti alternatív 

napközbeni ellátás megszervezéséről a gyermekjóléti alapellátás keretében gondoskodni kell. 

 

Határidő: a) a nyitva tartás közzétételére az óvoda hirdetőtábláján: 2015. február 6. 

                          b) a nyitva tartás közzétételére a helyi televízió képújságjában és az önkormányzati  

                                          honlapon: 2015. február 6. 

                  c) a szülők tájékoztatására és nyilatkoztatására: 2015. február 28. és  

                      2015. október 30. 

                  d) a polgármester tájékoztatására: 2015. március 9. és 2015. november 9. 

                                  e) igény esetén az alternatív napközbeni ellátás módjára    vonatkozó javaslat  

                                         előterjesztésére: 2015. március havi  

                                           testületi ülés és a  2015. november havi ülés. 

Felelős:    a), és c-d) pontra: Porogi Lajosné óvodavezető 

      b) pontra: Jánosiné Izsó Ildikó jegyző 

                 e) pontra: Horváth Éva polgármester és 

                                  Papp Alexandra Gondozási Központ vezetője 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

9/2015.( I.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth István Általános Iskola 

épületeit a tavaszi szünet idején munkanapokon is zárva tartja abban az esetben ha a felügyeletet 

igénylő tanulók száma nem éri el a 10 főt.  

A Képviselő-testület felkéri a KLIK Várpalotai Tankerület igazgatóját, hogy 2015. március 16-

ig tájékoztassa a polgármestert a felügyeletet igénylők létszámáról, hogy igény esetén 

intézkedni tudjon az épület nyitva tartásáról, az esetleges fűtés biztosításáról valamint a 

technikai személyzetről.  

A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy a bezárás tényéről és időtartamáról 

értesítse a szülőket.  

Az önkormányzat az 1997. évi XXXI. törvény 41.§ (2) bekezdésének hatálya alá tartozó 

gyermekek étkeztetéséről a felmerült igények alapján gondoskodik. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa a KLIK 

tankerületi igazgatóját, valamint az intézményvezetőt. 

 

Határidő tájékoztatásra: 2015. február 16. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

10/2015.( I.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi Rendezvénynaptárát 

e határozat mellékleteként elfogadja azzal, hogy felkéri a Pétfürdő Sportjáért Alapítványt, mint 

szervezőt, hogy a XVI. Pétfürdő Kupa területi tekeverseny időpontját egyeztesse a PMTE-vel 

és a Közösségi Házzal.  

Egyúttal felkéri a polgármestert, hogy a rendezvénynaptárt juttassa el a civil szervezeteknek és 

intézményeknek annak érdekében, hogy eseménynaptárukat össze tudják állítani.   

Felkéri a Közösségi Ház és Könyvtár igazgatóját, hogy a civil szervezetek javaslatai alapján az 

Eseménynaptárt készítse el, és annak a helyi médiában a Rendezvénynaptárral együtt történő 

közzétételéről gondoskodjon.  

 

Határidő: a) a határozat megküldésére: 2015. február 6. 

                  b) eseménynaptár: 2015. február 28. 

Felelős: a) pontra: Horváth Éva polgármester 

              b) pontra: Angeli Katalin intézményvezető 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

11/2015.( I.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakóházak energetikai 

felújításának támogatására benyújtott pályázatot elbírálta, és a lakóházak energetikai 

felújításának támogatásáról szóló 7/2013.(VI.14.) önkormányzati rendelet alapján a Pétfürdő, 

Ady Endre u. 1/A szám alatti lakóépület felújításához Noda Ernő és Noda Mária 

xxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakost 899.510,- Ft vissza nem térítendő támogatásban 

részesíti. 

 

Fedezet a 2014. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet készítésénél a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megköltésére 2015. február 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

12/2015.(I.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakóházak energetikai 

felújításának támogatására benyújtott pályázatot elbírálta, és a lakóházak energetikai 

felújításának támogatásáról szóló 7/2013.(VI.14.) önkormányzati rendelet alapján a Pétfürdő, 

Ady Endre u. 28. szám alatti lakóépület felújításához Sándor Józsefné xxxxxxxxxxxxxxxx 

szám alatti lakost 1.200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Fedezet a 2014. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 
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Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet készítésénél a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megköltésére 2015. február 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

13/2015.( II.02.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Pétfürdő 

távfűtésével kapcsolatos előterjesztést és a következő döntéseket hozta: 

 

1. A Képviselő-testület sajnálattal értesült a Nitrogénművek Zrt azon szándékáról, hogy a 

Magyar Energiai és Közmű-szabályozási Hivatal 2209/2014.számú jogerős határozatában és 

TFSO-3022/2014. számú felhívásában foglaltak ellenére 2015. május 16-átől meg kívánja 

szüntetni a távhő termelést és átadást a Pétkomm Kft. részére.  

Ezen döntést a Képviselő-testület alternatíva hiányában nem fogadhatja el. 

 

2. A Képviselő-testület ugyanakkor méltányolja a Nitrogénművek Zrt. azon törekvését, hogy a 

folyamatban lévő fejlesztésekkel a belső energiafelhasználást is racionalizálja, melynek 

következménye a települési távhőtermelés lehetőségének csökkenése. Ezért szándékát 

nyilvánítja ki új távfűtőmű létesítésére a Nitrogénművek Zrt-vel történő együttműködés 

keretében. 

 

3. Az önálló távfűtőmű megvalósítását a Képviselő-testület leghamarabb 2017. október 1-éig 

tartja reálisnak, ezért kéri a Nitrogénművek Zrt.-t, hogy ezen időpontig a távhőtermelés és 

átadás folyamatosságát biztosítsa.  

 

4. A Képviselő-testület felkéri a Nitrogénművek Zrt-t, hogy az együttműködésre vonatkozó 

ajánlatát tegye meg. Ennek érdekében kezdeményezi rendkívüli testületi ülés keretében a 

határozatban foglaltak egyeztetését az Elnök-vezérigazgató Úrral. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Nitrogénművek Zrt. elnök-

vezérigazgatója és vezérigazgatója részére. 

 

Határidő: 2015. február 4.                

Felelős: Horváth Éva polgármester    

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

14/2015.(II.02.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívást tesz közzé az alábbi 

szöveggel: 
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„Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata beruházót keres a település területén található 960 

lakás, közintézmények és egyéb közületek távfűtésének és használati meleg víz ellátásának 

folyamatos biztosításához szükséges távhőt termelő fűtőmű megvalósítására, mely magában 

foglalja a terveztetést, engedélyeztetést és kivitelezést. 

 

A pályázatban meg kell jelölni: 

- a fűtőmű működőképes állapotának várható határidejét, 

- a finanszírozás módját, 

- a szükséges hő előállításának nyersanyagát, 

- az üzemeltetésre vonatkozó ajánlatot, illetve a távhőtermelői szerepkör jelenlegi 

Nitrogénművek Zrt-től történő átvételére vonatkozó szándéknyilatkozatot. 

 

A pályázat benyújtásának határideje 2015. március 20. 

 

A pályázat összeállításához szükséges további információk Pétfürdő Nagyközség 

Polgármesterétől, illetve a távhőszolgáltatást végző Pétkomm Kft. ügyvezető igazgatójától 

kérhetők.” 

 

Felkéri a Képviselő-testület az alpolgármestert, hogy a Magyar Távfűtőszolgáltatók 

Szövetségétől kérje meg a potenciális pályázók listáját, akiknek közvetlenül meg kell küldeni 

a felhívást.  

 

Határidő a lista megkérésére: 2015. február 4. 

                a felhívás megküldésére: 2015. február 10. 

Felelős a lista megkéréséért: Láng Géza alpolgármester 

              a felhívás megküldéséért: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

15/2015.(II.02.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdői Közösségi Ház és 

Könyvtár villamos-energia betáplálását az E.ON hálózatról 2015-ben kiépíti. 

 

2015. évi költségvetésében a tervezésre, engedélyeztetésre, kivitelezésre a fedezetet biztosítja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet előkészítésekor a határozatban foglalt 

beruházásra tervezzen be előirányzatot. 

 

Határidő: 2015. évi költségvetési rendelet előterjesztése      

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 



2015. ÉVI HATÁROZATOK 

8 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

16/2015.( II.02.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Bizottság beszámolóját 

a „civil szerveződések, közösségek 2014. évi támogatásáról, különös tekintettel a Humán 

Bizottság hatáskörébe utalt pénzösszegek felhasználására” megtárgyalta és elfogadta. 

 

A Humán Bizottság hatáskörébe tartozó támogatási keret 2014. évi pénzmaradványát - 83.500,- 

Ft-ot - elkülönítetten kell kezelni és annak felhasználásáról a Képviselő-testület a 2015. évi 

költségvetés elfogadásakor dönt. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

17/2015.(II.02.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társulási Tanács Pénzügyi 

Bizottságába Farkas László képviselőt delegálja.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Társulási Tanács elnökének.  

 

Határidő: 2015. február 17. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

18/2015.(II.02.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Nagy Zsolt 

képviselő javaslatát, mely szerint a csónakház kivitelezését a Képviselő-testület halassza el 

2016. évre.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

19/2015.( II.02.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ifjúsági tó mellett építendő 

csónakház kivitelezését Várpalota Innovációs Kft-vel (8100 Várpalota, Szent Imre u. 15.) 

végezteti el 2015-ben. 

 

Kivitelezés költsége: bruttó 5.303.025,- Ft, melynek fedezetét a 2015. évi költségvetési 

rendeletében biztosítja. 

 

Kivitelezési határidő: 2015. május 31. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére, valamint felkéri, hogy a költségvetési 

rendelet előkészítésénél a határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 
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Határidő szerződéskötésre: 2015. február 28. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

20/2015.(II.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatnál és 

intézményeinél foglalkoztatott dolgozók 2015. Évi jutalmazásának céljából a 2015. évi 

költségvetés személyi juttatás kiadási előirányzatán belül a jutalmazásra felhasználható keret 

mértékét valamennyi intézménye esetében az intézmény 2015. január 1-én érvényes rendszeres 

havi bértömegének 2,5 szeresében állapítja meg.  

Az intézményvezetők jutalma maximum a január 1-én érvényes illetményük 2,5-szerese lehet. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

21/2015.(II.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt 14. számú részletező 

tábla alapján elfogadja az ÓVODA költségvetés tervezetét 111.884 ezer Ft bevétellel és 

162.384 ezer Ft kiadással. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

22/2015.(II.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Óvoda felhalmozási kiadását 

az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Felújítás  ezer Ft 

Padlóburkolat csere (két csoportszobában) 1100 

Gazdasági bejárat külső térburkolat felújítás 550 

Gyerekmosdó felújítás 2 db 2000 

Beruházás  

Kisértékű tárgyi eszköz 1100 

Öltöző szekrényfal cseréje 1600 

Összesen: 6250 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  
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Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

23/2015.(II.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt 16. számú részletező 

tábla alapján elfogadja az Gondozási Központ költségvetés tervezetét 43.365 ezer Ft bevétellel 

és 97.872 ezer Ft kiadással. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

24/2015.(II.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Gondozási Központ 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Felújítás ezer Ft 

Bölcsőde tetőszerkezet 2500 

Bölcsőde udvar 600 

Beruházás  

Kisértékű tárgyi eszköz 970 

Új Gondozási Központ bútorozás 4700 

Védőnői Szolgálat beépített bútor 300 

Összesen: 9070 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

25/2015.(II.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt 13. számú részletező 

tábla alapján elfogadja az Iskola költségvetés tervezetét 9.321 ezer Ft bevétellel és 81.149 ezer 

Ft kiadással. 
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Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

26/2015.(II.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Humán és a 

Településfejlesztési Bizottság javaslatát, mely szerint az Iskola Berhidai út 54. szám alatti 

épülete homlokszigetelésére 15 millió Ft legyen beállítva a költségvetésbe. 

  

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

27/2015.(II.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Pénzügyi 

Bizottság javaslatát, mely szerint az Iskola mindkét sportpályájának műanyag borítására 15 

millió Ft legyen beállítva a költségvetésbe. 

  

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

28/2015.(II.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Iskola felhalmozási kiadását az 

alábbiak szerint fogadja el:  

 

Felújítás  ezer Ft 

Berhidai út 54. belső világítás felújítási tervmódosítás 250 

Berhidai út 54. belső világítás felújítás  50000 

Műszaki ellenőrzés a világításra 300 

Berhidai út 54. ép. előtti terület és lépcső tervezés 300 

Berhidai út 54. előtt  területrendezés és lépcső kivitelezés 12000 

Kosárlabda pálya műanyag borítás 8000 

Berhidai út 54. 2 db tanulói WC-blokk felújítása 2000 

Hősök tere 1. 2 db tanulói WC-blokk felújítása 2000 

Garanciális visszatartás előtető 190 

Garanciális visszatartás Hősök tere homlokzatszigetelés és nyílászáró csere 249 

Garanciális visszatartás Hősök tere 1. burkolatcsere 41 

Garanciális visszatartás Hősök tere 1. sportpadló 162 

Beruházás  

kis értékű tárgyi eszköz 1600 

Hősök tere 1. konyha és ebédlő átalakításának tervezése 500 

Hősök tere 1. konyha és ebédlő átalakításának kivitelezése 5000 

Berhidai út 54. Gondozási Központ helyiségeinek hasznosítására tervezés 500 
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Garanciális visszatartás a kandeláberekre 96 

Összesen: 83188 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

29/2015.(II.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt 15. számú részletező 

tábla alapján elfogadja a Közösségi Ház és Könyvtár költségvetés tervezetét 7.547 ezer Ft 

bevétellel és 80.303 ezer Ft kiadással. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

30/2015.(II.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közösségi Ház és Könyvtár 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Felújítás ezer Ft 

Villamos hálózat felújítás tervezés 820 

Villamos hálózat felújítás kivitelezés 14200 

Villamos munkák műszaki ellenőrzése 760 

Csapadékvíz csatorna felülvizsgálat 500 

Csapadékvíz elvezetés 8000 

Rendezvénycsatlakozó átalakítás 300 

Garanciális visszatartás színházterem padlócsere 134 

Garanciális visszatartás elektromos hálózat, álmennyezet 605 

Beruházás  

Kisértékű tárgyi eszköz 1500 

Közösségi televízió rendszer kiépítése (UPC) 5000 

E.on hálózatra csatlakozás tervezés, engedélyezés 500 

E.on hálózatra csatlakozás kivitelezés 4000 

Garanciális visszatartás villámvédelem 77 

Összesen: 36396 
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Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

31/2015.(II.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt 1. számú részletező 

tábla alapján elfogadja a Polgármesteri Hivatal költségvetés tervezetét 508 ezer Ft bevétellel és 

126.423 ezer Ft kiadással. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

32/2015.(II.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt 2. számú részletező 

tábla alapján elfogadja az Állategészségügy költségvetés tervezetét 30 ezer Ft bevétellel és 

1.334 ezer Ft kiadással. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

33/2015.(II.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 

Polgármesteri Hivatal az önkormányzat állategészségügyi feladatainak ellátásához szerezzen 

be 2 db rókacsapdát. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

34/2015.(II.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt 3. számú részletező 

tábla alapján elfogadja a Közvilágítás költségvetés tervezetét 0 Ft bevétellel és 11.303 ezer Ft 

kiadással. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

35/2015.(II.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt 4. számú részletező 

tábla alapján elfogadja a Köztemető költségvetés tervezetét 1.200 ezer Ft bevétellel és 10.262 

ezer Ft kiadással. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

36/2015.(II.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt 5. számú részletező 

tábla alapján elfogadja a Köztisztasági tevékenység költségvetés tervezetét 0 Ft bevétellel és 

12.048 ezer Ft kiadással. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

37/2015.(II.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt 6. számú részletező 

tábla alapján elfogadja a Parkfenntartás költségvetés tervezetét 0 Ft bevétellel és 40.721 ezer Ft 

kiadással. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

38/2015.(II.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt 7. számú részletező 

tábla alapján elfogadja a Községgazdálkodás költségvetés tervezetét 18.163 ezer Ft bevétellel 

és 26.011 ezer Ft kiadással. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

39/2015.(II.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt 8. számú részletező 

tábla alapján elfogadja a Strand és tó üzemeltetés költségvetés tervezetét 0 Ft bevétellel és 2.222 

ezer Ft kiadással. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

 

 

 

 

 



2015. ÉVI HATÁROZATOK 

16 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

40/2015.(II.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt 9. számú részletező 

tábla alapján elfogadja az Utak, Hidak költségvetés tervezetét 0 Ft bevétellel és 5.080 ezer Ft 

kiadással. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

41/2015.(II.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt 10. számú részletező 

tábla alapján elfogadja a Felszíni vízelvezetés költségvetés tervezetét 0 Ft bevétellel és 5.770 

ezer Ft kiadással. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

42/2015.(II.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt 11. számú részletező 

tábla alapján elfogadja az Orvosi Rendelő költségvetés tervezetét 1.905 ezer Ft bevétellel és 

5.172 ezer Ft kiadással. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

43/2015.(II.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a polgármester nemleges 

kérésére is figyelemmel – nem fogadta el Miskolczi Ferenc képviselő javaslatát, mely szerint a 
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szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok költségvetésébe a polgármester 

jutalmazására illetményének 2,5 szerese legyen beállítva.  

  

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

44/2015.(II.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt 12. számú részletező 

tábla alapján elfogadja a Szakfeladatra nem sorolható feladatok költségvetés tervezetét 10.000 

ezer Ft bevétellel és 37.250 ezer Ft kiadással. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

45/2015.(II.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt „II. átadott 

pénzeszközök 2015. évi költségvetése” részletező tábla alapján az átadott pénzeszközök 

költségvetés tervezetét 37.316 ezer Ft kiadással elfogadja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

46/2015.(II.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt „III. szociálpolitikai 

juttatások 2015. évi költségvetése” részletező táblák alapján a szociálpolitikai juttatások 

költségvetési tervezetét az alábbiak szerint fogadja el:  

 

1.) Önkormányzat:                              0         Ft bevétel 

                      65.358 ezer Ft kiadás 

  

2.) Polgármesteri Hivatal:          4.770 ezer Ft bevétel 

             8.150 ezer Ft kiadás 

     

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  
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Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

47/2015.(II.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszköz 2750 

Új Polgármesteri Hivatal kivitelezése 99614 

Polgármesteri Hivatal berendezése 19238 

Új Polgármesteri Hivatal műszaki ellenőrzése 686 

Új Polgármesteri Hivatal klimatizálása (tervezés, műszaki ell., kivitelezés) 29411 

Új Polgármesteri Hivatal telefon, internet csatlakozás, számítógép hálózat 1000 

Felújítás  

meglévő épület 2 db wc-blokk felújítás 800 

Összesen: 53499 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

48/2015.(II.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Temető felhalmozási kiadását 

az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 300 

Vízelvezetés 1000 

Összesen: 1300 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

49/2015.(II.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Községgazdálkodás 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszköz 200 

Térfigyelő kamerarendszer kivitelezés 41000 

Térfigyelő kamerarendszer szakértés, műszaki ellenőrzés 1092 

Garázstelep tervezés, engedélyezés, területmegosztás 3000 

Felújítás  

Lakásfelújítás, Bocskai u. 47. 500 

Összesen: 45792 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

50/2015.(II.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

tulajdonában álló Liszt Ferenc utca 31. 4/15. szám alatti lakásingatlant értékesíti. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy az értékesítés módjára vonatkozó előterjesztést a Képviselő-

testület 2015. február 26-i ülésére készítse el. 

 

Határidő: 2015. február 26. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

51/2015.(II.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felszíni vízelvezetés 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Vízkár elhárítási terv 1000 

Felszini vízelvezetés (Hősök tere 7.) 500 

Áteresz meghosszabbítása (Berhidai út-Iskola u. csomópont) tervezés, 

engedélyezés, kivitelezés 1000 

Bőhm F. u. csapadékcsatorna hálózat bővítése, tervezés, engedélyezés 400 

Bőhm F. u. csapadékcsatorna kivitelezése 4000 
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Bőhm F. u. csapadékcsatorna műszaki ellenőrzés 200 

Felújítás  

Garanciális visszatartás csapadékcsatorna felújítás (Berhidai út) 750 

Összesen: 7850 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

52/2015.(II.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a 

Településfejlesztési Bizottság javaslatát, miszerint a Tó felhalmozási kiadási a sétányépítés 

tervezés nélkül valósuljon meg, 2.000 ezer Ft-tal.   

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

53/2015.(II.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tó felhalmozási kiadását az 

alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Csónakház kivitelezés 5305 

Sétányépítés 500 

Játszóeszközök telepítése 3000 

Játszóeszközök köré térburkolat építés tervezéssel 2500 

Garanciális visszatartás Ifjúsági tó hídján díszkivilágítás kiépítése 21 

Garanciális visszatartás dréncsövezés 116 

Felújítás  

Műszaki ellenőrzés visszatartás 250 

Összesen: 11692 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

54/2015.(II.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Strand felhalmozási kiadását 

az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Forrásfoglalás kiviteli terv 3366 

Forrásfoglalás kivitelezés 120000 

Strand engedélyezési tervek, engedélyeztetés 12000 

Forrásfoglalás műszaki lebonyolítása 5000 

Garanciális visszatartás figyelőkutak 577 

Összesen: 140943 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

55/2015.(II.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Pénzügyi 

Bizottság javaslatát, mely szerint a Hősök tere parkfelújítás I. üteme 5.000 ezer Ft költséggel 

kerüljön be a költségvetésbe. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

56/2015.(II.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Parkfenntartás felhalmozási 

kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 1200 

Felújítás  

Berhidai út terméskő támfalának felújítása 1500 

Összesen: 2700 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

57/2015.(II.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Humán 

Bizottság javaslatát, mely szerint a járda kivitelezés csak a Klapka és Kazinczy utcában 

valósuljon meg 30 millió Ft előirányzattal. 

 

    

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

58/2015.(II.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a 

Településfejlesztési Bizottság javaslatát, mely szerint a Liszt Ferenc utcában 4 db szelektív 

hulladékgyűjtő térkövezése legyen betervezve 600 ezer Ft előirányzattal.  

   

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

59/2015.(II.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Utak, hidak felhalmozási 

kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Felújítás  ezer Ft 

Liszt Ferenc u. 1. lépcső és térburkolat felújítás 1360 

Liszt Ferenc u. 3. lépcső felújítás (tervezés, kivitelezés) 1500 

Járda tervezés (Újmandulás, Klapka, Kazinczy, Kosztolányi, Eötvös) 1700 

Járda kivitelezés (Újmandulás, Klapka, Kazinczy, Kosztolányi, Eötvös) 60000 

Út és járda tervezés (Állomás utca) 500 

Út és járda kivitelezés (Állomás utca) 25000 

Garanciális visszatartás Kolping lépcső 158 

Garanciális visszatartás Liszt F. u. 4. lépcső 103 

Liszt Ferenc utca 12. járda felújítás 800 

Beruházás  

Kisértékű tárgyi eszközök 500 

Berhidai út 2-4. rendezése (kivitelezés, forgalomba helyezés stb.) 54354 

PMTE parkoló kivitelezés, forgalomba helyezés 35000 

Akácfa utca (Murvabánya mellett) járda, gyalogos átkelőhely kivitelezés 1200 

Berhidai út kapubejárók, buszmegálló kivitelezés 12000 

Temető utca-Ifjúság útja összekötő út forgalomba helyezés 500 

Berhidai út 33-35. szalagkorlát 1200 

Hősök tere 16-17. akadálymentes bejáró építés 300 

Babits M. u. gépkocsi beálló építés 300 

Útépítések műszaki ellenőrzése 3000 

Parkoló tervezés (Berhidai út - Temető utca sarok)  200 

Parkoló kivitelezés (Berhidai út - Temető utca sarok)  1500 

garanciális visszatartás Templom tér járda 175 
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garanciális visszatartás járda építés (Bánya u. - Kaposi víztározó) 183 

garanciális visszatartás útépítés (Ifjúság útja - Temető utca) 629 

4 db szelektív hulladékgyűjtő sziget térkövezése 300 

Összesen: 202462 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

60/2015.(II.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Humán 

Bizottság javaslatát, mely szerint az adventi díszkivilágítás előirányzatát 500 e Ft-tal emelje 

meg.    

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

61/2015.(II.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közvilágítás felhalmozási 

kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Felújítás  ezer Ft 

Adventi díszkivilágítás hálózatbővítés, felújítás 1000 

Beruházás  

Sugár út e-on kandeláberek bontása 2150 

Sugár út e-on kandeláberek megvétele 1490 

Szigetrendszerű Napelemes közvilágítás kiépítése (lakótelep, Cseri u.) 2000 

Szigetrendszerű Napelemes közvilágítás kiépítése (Berhidai út 2-4.) 6400 

Közvilágítás hálózatbővítés 1000 

Garanciális visszatartás közvilágítás (Ifjúság útja - Temető utca) 160 

Peytu mező közvilágítás kiépítése (tervezéssel) 1500 

Összesen: 15700 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

62/2015.(II.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ivóvíz, szennyvíz 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Felújítás  ezer Ft 

Ivóvíz bekötővezetékek felújítása 3000 

Szennyvíztelep elektromos hálózat átalakítása 5000 

Szennyvíztelep légfúvók cseréje 2600 

Beruházás  

Szennyvíztelep folyamatirányító rendszer bővítése 5000 

Összesen: 15600 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

63/2015.(II.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Orvosi rendelő felhalmozási 

kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Felújítás  ezer Ft 

Fűtésrendszer felülvizsgálata, tervezés, engedélyeztetés 800 

garanciális visszatartás homlokzati nyílászáró csere 27 

garanciális visszatartás terasz burkolat csere 39 

Beruházás  

Kisértékű tárgyi eszközök 500 

Összesen: 1366 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

64/2015.(II.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Köztisztaság felhalmozási 

kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  
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Beruházás ezer Ft 

Hulladékudvar tervezés 5000 

Összesen: 5000 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

65/2015.(II.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szakfeladatra nem sorolható 

önkormányzati feladatok felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 350 

Szakértői tanulmány az egyedi gázfűtésre való átállásra 1000 

Összesen: 1350 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

66/2015.(II.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Humán 

Bizottság javaslatát, miszerint a 2015. évi költségvetés céltartalékába 20 millió forintot 

különítsen el Szálláshely területvásárlás, tervezés feladatra. 

 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

67/2015.(II.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Pénzügyi 

Bizottság javaslatát, miszerint a 2015. évi költségvetés céltartalékába 30 millió forintot 

különítsen el bérfejlesztési feladatokra. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

68/2015.(II.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetésének 

tervezetében a céltartalékot az alábbiak szerint fogadja el:  

 

1.) Önkormányzati és civil szervezetek pályázati önrésze, pályázati előfinanszírozása: 5.000 

ezer Ft 

2.) Környezetvédelmi alap: 1.568 ezer Ft 

3.) Strand kivitelezésre elkülönített keret: 200.000 ezer Ft 

4.) Devizaszámlák: 3.953 ezer Ft 

5.) Lakóház energetikai program 40.000 ezer Ft 

6.) Közfoglalkoztatás 10.000 ezer Ft 

7.) Távfűtőmű 50.000 ezer Ft 

8.) Sportcsarnok tervezés 10.000 ezer Ft 

 

Összesen 320.521 ezer forint 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

69/2015.(II.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester által előterjesztett 

költségvetési munkaanyag és a Képviselő-testület által elfogadott módosítások alapján Pétfürdő 

Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.205.979 ezer Ft-

ban, kiadási főösszegét 1.932.081 ezer Ft-ban, a hiányt – melynek fedezete a várható 2014. évi 

pénzmaradvány – 726.102 ezer Ft-ban állapítja meg. 

  

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé. 

 

Határidő: 2015. február 26-ai testületi ülés 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

70/2015.(II.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, miszerint a rendelet-tervezet egészüljön ki c) ponttal, mely szerint 2 pontot 
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kapjon 3.00 átlag elérése esetén, akinél az egy főre eső jövedelem nem éri el a 28.500-nak a 

200 %-át. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

71/2015.(II.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdői Polgármesteri 

Hivatalban igazgatási szünetet rendel el az alábbi időszakokra vonatkozóan:  

 

a) a  nyári időszakban: 2015. július 20-tól augusztus 23-ig, 

b) a téli időszakra: 2015. december 21-től 2016. január 3-ig. 

 

Határidő: helyi médiában történő közzétételre: 2015. március 31. 

                  a lakosság hirdetményi úton történő értesítésére:  

                  a):  2015. július 1. 

                  b): 2015. december 1. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

72/2015.(II.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Kormánymegbízottjának VEB/004/1242/2014. számú törvényességi 

felhívásában a mulasztásos törvénysértés megszűntetésére kitűzött határidő 30 nappal történő 

ismételt meghosszabbítását kéri. 

  

A határidő hosszabbítás kérésének indoka, hogy az önkormányzati rendeletben megnevezendő 

befogadó hely kijelölésére vonatkozó vízügyi hatósági döntés még nem áll rendelkezésre, így 

a rendelet megalkotására a 2015. február 17-ig meghosszabbított határidőben sem kerülhet sor. 

  

Felkéri a polgármestert, hogy e határozatot küldje meg a Kormányhivatal részére.  

 

Határidő: 2015. február 16. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

73/2015.(II.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

kérjen szakértői javaslatot, valamint költség- és időbecslést a távfűtött létesítmények egyedi 

gázfűtésre való átállására vonatkozóan, az alábbi bontásban külön-külön: 

 

Közösségi Ház és Könyvtár 

Horváth István Általános Iskola épületei 

Panelkuckó Óvoda 
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Lakótelep lakóépületei 

Hősök Tere lakóépületei 

PMTE sporttelep 

Kolping Szakképző Iskola 

 

A szakértői vélemény elkészítésére 1.000.000. Ft-ot biztosít az a szakfeladatra nem sorolható 

önkormányzati feladatok előirányzatai körében. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé. 

 

Határidő a szakértői javaslat elkészítésére: 2015. március havi rendes ülés 

                 a költségvetés beterjesztésére: 2015. február 26-ai testületi ülés 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

74/2015.(II.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglalt kötelezettségének eleget téve saját bevételeinek és 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 

három évre várható összegét e határozat melléklete szerint állapítja meg. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

75/2015.(II.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Dombi Norbert 

képviselő javaslatát, mely szerint az utak, hidak beruházásai körében négy járda helyett kettő 

járdát valósítson meg 30 millió Ft előirányzattal, és a maradék 30 millió Ft kerüljön a Berhidai 

út felújítására. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

76/2015.(II.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Humán 

Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság javaslatát, mely szerint a szociális rendelet-

tervezet 30. §-a szerint meghatározandó egy főre eső jövedelemhatár 250 % legyen.  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

77/2015.(II.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

541/2014.(XI.27.),  557/2014.(XII.18.),  577/2014.(XII.18.),  593/2014.(XII.18.), 

1/2015.(I.15.),          2/2015.(I.15.),           9/2015.(I.29.),         11/2015.(I.29.),  

12/2015.(I.29.),       13/2015.(II.02.),         14/2015.(II.02.),      15/2015.(II.02.), 

72/2015.(II.12.). 

  

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

78/2015.(II.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Bizottság, a 

Polgármester és a Jegyző által előterjesztett – 2014. évi szociális ellátásokról szóló – 

beszámolót elfogadja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

79/2015.(II.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 2015. évi, 

összesen 39 nap szabadságának ütemezését – az előterjesztésében jelzett igényét figyelembe 

véve – az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

1.) A polgármester 2015. július 6. és 2015. július 30. között egybefüggően vesz igénybe 20 nap 

szabadságot. 

 

2.) A fennmaradó 19 napot a polgármester alkalmanként 

a) előre nem látható, rendkívüli esetekben, vagy  

b) az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően  

veheti igénybe. 

 

A polgármester a szabadság tényleges igénybevételéről a Képviselő-testületet a következő 

ülésén tájékoztatni köteles.  

 

Határidő: folyamatos, 2015. december 31-ig 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

80/2015.(II.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Berhida Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló új önkormányzati 
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rendelete idősek nappali ellátásának (Idősek Klubja) igénybevételére vonatkozó díjakat 

tartalmazó mellékletét. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5.§ (1a) bekezdése szerinti feladatkörében 

eljárva Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Berhida 

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelet-tervezet szerinti rendelet megalkossa. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy e határozatot Berhida város polgármestere részére küldje 

meg.  

 

Határidő: 2015. február 27. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

81/2015.(II.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Nagy Zsolt 

képviselő javaslatát, mely szerint a továbbiakban a testület ne foglalkozzon az egyedi gázfűtésre 

való átállással.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

82/2015.(II.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az egyedi 

gázfűtésre való átállásról – a vállalkozók által leadott anyag ismeretében - a márciusi testületi 

ülésen dönt. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

83/2015.(II.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

   

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az új 

polgármesteri hivatali épület közlekedési létesítményeivel kapcsolatban a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége által kiadott, 2015. január 29-én kelt, 

VE/UT/NS/A/2/4/2015. számú engedélyező határozat az eljárásban közreműködő szakhatóság 

által meghatározott, a közbeszerzési eljárásban nem tervezett, többlet költségekkel járó 

előírásokat tartalmaz. 

 

Felkéri és felhatalmazza a jegyzőt, hogy az építkezés mielőbbi befejezése érdekében az előírt 

többletmunkákat bruttó 10.500.000,-Ft összeghatárig a költségvetés általános tartaléka terhére 

haladéktalanul rendelje meg. 

 

Felkéri továbbá a jegyzőt, hogy a közbeszerzési szerződés szükséges módosítását a már 

módosított kivitelezési határidő lejárta előtt terjessze a Képviselő-testület elé. 
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Felkéri a polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetés módosításakor e döntésre legyen 

figyelemmel. 

  

Határidő a) megrendelésre: 2015. március 2. 

                 b) szerződés módosítás előterjesztésére: legkésőbb az áprilisi testületi ülés 

                 c) költségvetés módosítására: a rendelet első módosítása 

 

Felelős: a-b) Jánosiné Izsó Ildikó jegyző 

              c)  Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

84/2015.(II.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

   

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy  

a) a Pétfürdő sportpályához vezető – önkormányzati tulajdonú – utat önálló helyrajzi számú 

ingatlanná szabályoztatja ki, helyi közút művelési ág megnevezéssel, ehhez szükséges 

telekmegosztást hajt végre, 

 

b) a Pétfürdő új Polgármesteri Hivatalhoz és parkolóihoz vezető – önkormányzati tulajdonú – 

utat önálló helyrajzi számú ingatlanná szabályoztatja ki, helyi közút művelési ág 

megnevezéssel, ehhez szükséges telekmegosztást hajt végre. 

 

A munkálatok költségeinek fedezete az új Polgármesteri Hivatal és Gondozási Központ 

kivitelezésének előirányzata. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a geodéziai munka megrendelésére, valamint a 

polgármestert a telekmegosztások földhivatali bejegyeztetésére. 

 

Határidő: a) megrendelésre: azonnal 

 b) bejegyeztetésre: a szükséges dokumentumok rendelkezésre állását követően haladéktalanul 

 

Felelős: a) Jánosiné Izsó Ildikó jegyző 

              b) Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

85/2015.(II.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Pétfürdő 

2375 helyrajzi számú – önkormányzati tulajdonú – ingatlan nyilvántartásba bejegyzett művelési 

ágát kiegészítteti a „közforgalom elől el nem zárt magánút és parkoló” megnevezéssel. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a művelési ág megváltoztatása 

(kiegészítése) ügyében a Veszprémi Földhivatal felé intézkedjen. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

86/2015.(II.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a  

 

a) az önkormányzati tulajdonú, Pétfürdő 1805 helyrajzi számú (Temető utca) ingatlan –  

ingatlannyilvántartásba bejegyzett – művelési ágát megváltoztatja. Az ingatlan művelési 

ágának új megnevezése: kivett, helyi közút 

b) az önkormányzati tulajdonú, Pétfürdő 1821 helyrajzi számú (Ifjúság utca) ingatlan – 

ingatlannyilvántartásba bejegyzett – művelési ágát megváltoztatja. Az ingatlan művelési 

ágának új megnevezése: kivett, helyi közút 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a művelési ág megváltoztatása 

ügyében a Veszprémi Földhivatal felé intézkedjen. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

87/2015.(II.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

javaslata alapján megállapítja, hogy a „Pétfürdőn a Berhidai u. 2. és környéke 

környezetrendezési munkáinak kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárásra benyújtott 

ajánlatok közül a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. (Kbt.) 74. § (1) bekezdésének e.) 

pontja szerint az Aumer Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri u. 2.) ajánlata érvénytelen. 

 

Határidő az ajánlattevő értesítésére: 2015. március 2. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

88/2015.(II.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

javaslata alapján megállapítja, hogy a „Pétfürdőn a Berhidai u. 2. és környéke 

környezetrendezési munkáinak kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárásra benyújtott 

ajánlatok közül a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. (Kbt.) 74. § (1) bekezdésének e.) 

pontja szerint az Everling Városépítő Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2117 

Isaszeg, Aulich u. 3.) ajánlata érvénytelen. 

 

Határidő az ajánlattevő értesítésére: 2015. március 2. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

89/2015.(II.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

javaslata alapján megállapítja, hogy a „Pétfürdőn a Berhidai u. 2. és környéke 

környezetrendezési munkáinak kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárásra benyújtott 

ajánlatok közül a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. (Kbt.) 74. § (1) bekezdésének e.) 

pontja szerint a Pentavia Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1225 Budapest, 

Nagytétényi u. 254. B. ép. fszt. 1.) ajánlata érvénytelen. 

 

Határidő az ajánlattevő értesítésére: 2015. március 2. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

90/2015.(II.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

javaslata alapján megállapítja, hogy a „Pétfürdőn a Berhidai u. 2. és környéke 

környezetrendezési munkáinak kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárásra benyújtott 

ajánlatok közül a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. (Kbt.) 74. § (1) bekezdésének e.) 

pontja szerint a ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Kft. (1119 Budapest, Thán Károly 

u. 3-5.) ajánlata érvénytelen. 

 

Határidő az ajánlattevő értesítésére: 2015. március 2. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

91/2015.(II.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

javaslata alapján „Pétfürdőn a Berhidai u. 2. és környéke környezetrendezési munkáinak 

kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

   Nyertes ajánlattevő:  

 

Strabag Általános Építő Kft.  

Székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület 

Az 5 %-os tartalékkeretet is tartalmazó ellenszolgáltatás bruttó összege: 46.475.137,-Ft. 

Kiválasztás indoka: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás   

 

   Nyertes ajánlattevőt követő ajánlattevő:  

 

COLAS ÚT Zrt. 

Székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 73. 

Az 5 %-os tartalékkeretet is tartalmazó ellenszolgáltatás bruttó összege: 51.784.258,- Ft. 

Kiválasztás indoka: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás   
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével, 

a Strabag Általános Építő Kft-vel a szerződést az e határozat szerinti vállalkozási díjjal, az 

ajánlatban, a szerződéstervezetben és az érvényes jogszabályi előírásokban foglaltaknak 

megfelelően megkösse. 

 

Határidő a szerződéskötés tervezett időpontja: 2015. március 16. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

92/2015.(II.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az E.ON Zrt. által 

összeállított Együttműködési Megállapodást a légvezetékes összeköttetés nélküli térfigyelő 

rendszer kisfeszültségű szabadvezetékes és közvilágítási hálózat tartószerkezetein történő 

elhelyezésére. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési Megállapodás – 

polgármester észrevételei alapján a Településfejlesztési Bizottság javaslatában elhangzott 

véleményeltéréssel történő – aláírására. A véleményeltérést jogi szakember bevonásával kell 

megfogalmazni. 

 

Határidő 2015. március 10.                 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

93/2015.(II.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyözség Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 21-34254-1-001-00-01 

MEKH kóddal rendelkező 69. sorszámú Pétfürdő szennyvízelvezető víziközmű-rendszer 
Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 2016-2030. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 

készítésére vonatkozó napirendi pontot. 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése szerinti 

Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében a Képviselő-

testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Víz- 

és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel 

kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével. 

 

A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó Terveket 

készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által megállapított 

véleményezés átvételét követően, a 2016-2030. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló 

eljárásban képviselje az Önkormányzatot. 
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Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatot a Meghatalmazással együtt küldje meg a 

Bakonykarszt Zrt-nek. 

 

Határidő: 2015. március 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

94/2015.(II.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 11-11439-1-003-01-07 

MEKH kóddal rendelkező 41. sorszámú Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszer 
Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 2016-2030. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 

készítésére vonatkozó napirendi pontot. 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése szerinti 

Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében a Képviselő-

testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Víz- 

és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel 

kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével. 

 

A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó Terveket 

készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által megállapított 

véleményezés átvételét követően, a 2016-2030. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló 

eljárásban képviselje az Önkormányzatot. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatot a Meghatalmazással együtt küldje meg a 

Bakonykarszt Zrt-nek. 

 

Határidő: 2015. március 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

95/2015.(II.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyözség Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 21-34254-1-001-00-01 

MEKH kóddal rendelkező 69. sorszámú Pétfürdő szennyvízelvezető és -tisztító 

víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a víziközmű-rendszer 

vagyonértékelésére vonatkozó napirendi pontot. 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1) bekezdése szerinti 

vagyonértékelési kötelezettség teljesítése érdekében, továbbá, hogy a 24/2013. (V.29.) NFM 

rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés 

készüljön, a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a 2012. évben a 

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársasággal megkötött 



2015. ÉVI HATÁROZATOK 

36 

 

Egyetértési nyilatkozat alapján hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű 

Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a vagyonértékelés elvégeztetésével. 

 

A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság nevünkben és helyettünk a Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatal által elfogadott Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatában 

foglaltak szerinti közbeszerzési eljárásban válassza ki a vagyonértékelő személyét, vele 

szerződést kössön és neki az ellenszolgáltatást kifizesse. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatot a Meghatalmazással együtt küldje meg a 

Bakonykarszt Zrt-nek. 

 

Határidő: 2015. március 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

96/2015.(II.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 11-11439-1-003-01-07 

MEKH kóddal rendelkező 41. sorszámú Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszer 
Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a víziközmű-rendszer vagyonértékelésére vonatkozó 

napirendi pontot. 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1) bekezdése szerinti 

vagyonértékelési kötelezettség teljesítése érdekében, továbbá, hogy a 24/2013. (V.29.) NFM 

rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés 

készüljön, a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét 

képező, a vagyonértékeléssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket tartalmazó 

Együttműködési megállapodást az Önkormányzat nevében írja alá. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatot küldje meg a Bakonykarszt Zrt-nek. 

 

Határidő: 2015. március 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

97/2015.(II.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy kezdeményezze a Bakonykarszt Zrt és az Önkormányzat között hosszú távú szerződés 

megkötését a pétfürdői zárt csapadék csatornarendszer folyamatos karbantartására. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

98/2015.(II.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

1.) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról 

és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2013.(VI.14.) rendelet 30. § (4) bekezdése alapján 

úgy határozott, hogy a Pétfürdő Liszt Ferenc utca 31. 4/13. szám alatti (2297/2/A/55 hrsz-ú) 

lakásingatlant  pályázat útján értékesíti, az alábbi feltételekkel:  

a) a lakás vételára minimum: 3.000.000,-Ft, 

b) a beérkező pályázatok alapján a lakás értékesítéséről a képviselő-testület a márciusi ülésén 

dönt,  

c) a lakást a legmagasabb vételi árat ajánló részére értékesíti, 

d) az adásvétellel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a lakás értékesítésére vonatkozó 

felhívást fentiek szerint a Várpalotainfóban és a helyben szokásos módon tegye közzé. 

 

2) Egyúttal felkéri a polgármestert, hogy a lakás energia-tanúsítványának elkészíttetéséről 

gondoskodjon, melynek költségére 100. 000 Ft-ot különít el a 2015. évi költségvetés általános 

tartaléka terhére.  

Felhívja a polgármestert, hogy jelen döntésre a költségvetés soron következő módosítása 

alkalmával legyen figyelemmel.  

 

Határidő: a) a felhívás közzétételére 2015. március 5.  

                  b) a pályázatok benyújtására: 2015. március 24. 12.00 óra 

                  c) energia-tanúsítvány elkészítésére: 2015. március 16. 

 

Felelős: mindhárom pontért: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

99/2015.(II.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 

tó körüli köztéri óra villamoshálózatról való betáplálásról szerezzen be információkat (honnan 

lehet, és mennyibe kerülne), valamint terjesszen elő a márciusi havi képviselő-testületi ülésre 

különböző óratípusokról ajánlatokat.  

 

Határidő: 2015. március havi rendes ülés 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

100/2015.(II.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a Gesztenyesor fáinak, valamint a település platánfáinak növényvédelmi munkáit 

megrendelje. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

101/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – mivel a nyilvános tárgyalás az 

önkormányzat üzleti érdekét sértené – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján, üzleti érdekből elrendeli az „Alsóörs 

0123 hrsz-ú ingatlan” tárgyú, 45/2015. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

102/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – mivel a nyilvános tárgyalás az 

önkormányzat üzleti érdekét sértené – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján, üzleti érdekből elrendeli a „Liszt F. 

u. 31. 4/1. szám alatti (2297/2/A/55 hrsz-ú) önkormányzati lakás értékesítése” tárgyú, 

61/2015.számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

103/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – mivel a nyilvános tárgyalás az 

önkormányzat üzleti érdekét sértené – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján, üzleti érdekből elrendeli a „Távfűtőmű 

megvalósítására beérkezett befektetői ajánlatok” tárgyú, 60/2015.számú előterjesztés zárt 

ülésen történő tárgyalását. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

104/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – mivel a nyilvános tárgyalás az 

önkormányzat üzleti érdekét sértené – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján, üzleti érdekből elrendeli a „Távhő-

vezeték kiváltás” tárgyú, 63/2015. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

105/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Gyermekjóléti 

Gondozási Központ beszámolóját a 2014. évi tevékenységéről  elfogadja. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

106/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Humán 

Bizottságnak és a Településfejlesztési Bizottságnak a Képviselő-testület Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló rendelet-tervezet 6. § (2) bekezdésének módosítása irányuló 

javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület a június 30. és augusztus 30. közötti időszakban 

rendes ülést nem tart.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

107/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet-tervezet 19. § (1) bekezdésének 

módosítása irányuló humán bizottsági javaslatot, mely szerint a napirend tárgyalásának 

megkezdése előtt a polgármester írásban adjon tájékoztatást az előző ülés óta történt fontosabb 

eseményekről, illetve az utolsó ülésen elhangzott bejelentések nyomán tett intézkedésekről.   

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

108/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselőnek a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet-

tervezet 45. § (2) bekezdésének módosítása irányuló javaslatát, mely szerint a képviselők 

igennel vagy nemmel szavazhatnak, a Képviselő-testület az eredmény megállapításánál a 

tartózkodást nem veszi figyelembe. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

109/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Humán 

Bizottságnak a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet-

tervezet 26. alcímének és 48. §-ának törlésére irányuló javaslatát.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

110/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

                                                    Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Humán 

Bizottságnak a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet-

tervezet 43. alcímének és 87.§-ának törlésére irányuló javaslatát.  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

111/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

     

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a 

Polgármesternek a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet-

tervezet 87. §-ában foglalt szabályozás úgy módosuljon, hogy a képviselő igazolt betegség 

miatti hiányzása esetén nincs levonás, egyéb esetben pedig 15% az elvonás. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

112/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

     

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Pénzügyi 

Bizottságnak azt a javaslatát, hogy a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló rendelet-tervezetben a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját 10%-kal emelje meg. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

113/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Dombi Norbert 

képviselőnek azt a javaslatát, hogy a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló rendelet-tervezet 39.§ (4) bekezdésébe kerüljön beépítésre az is, hogy a képviselő köteles 

józan állapotban megjelenni, melyet minden ülés előtt közvetlenül alkoholszondával ellenőrizni 

kell. 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

114/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Humán 

Bizottság javaslatát, mely szerint a helyben központosított beszerzés hatálya terjedjen ki a 

szolgáltatásokra és beszerzésekre is. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

115/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 438/2014.(VIII.27.) számú 

határozatát visszavonja. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

116/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Humán 

Bizottság javaslatát, mely szerint a Pétkomm Kft. eszköz- vagy személyfejlesztéssel végezze el 

a település játszótereinek, utcabútorainak, köztéri sporteszközeinek rendszeres ellenőrzését és 

a karbantartási munkákat. 

               

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

117/2015(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

508/2014.(X.30.), 10/2015.(I.29.), 19/2015.(II.12.), 21/2015.(II.12.), 22/2015.(II.12.), 

23/2015.(II.12.), 24/2015.(II.12.), 25/2015.(II.12.), 28/2015.(II.12.), 29/2015.(II.12.), 

30/2015.(II.12.), 31/2015.(II.12.), 32/2015.(II.12.), 34/2015.(II.12.), 35/2015.(II.12.), 

36/2015.(II.12.), 37/2015.(II.12.),  38/2015.(II.12.), 39/2015.(II.12.), 40/2015.(II.12.), 

41/2015.(II.12.), 42/2015.(II.12.), 44/2015.(II.12.), 45/2015.(II.12.), 46/2015.(II.12.), 

47/2015.(II.12.), 48/2015.(II.12.), 49/2015.(II.12.), 50/2015.(II.12.), 51/2015.(II.12.), 

52/2015.(II.12.), 53/2015.(II.12.), 54/2015.(II.12.), 56/2015.(II.12.), 59/2015.(II.12.), 

61/2015.(II.12.), 62/2015.(II.12.), 63/2015.(II.12.), 64/2015.(II.12.), 65/2015.(II.12.), 

68/2015.(II.12.), 69/2015.(II.12.),  80/2015.(II.26.), 84/2015.(II.26.), 86/2015.(II.26.), 

87/2015.(II.26.), 88/2015.(II.26.), 89/2015.(II.26.), 90/2015.(II.26.), 91/2015.(II.26.), 

93/2015.(II.26.),   94/2015.(II.26.),      95/2015.(II.26.),      96/2015.(II.26.). 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

118/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Várpalota Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások 

intézményi térítési díjáról szóló rendelet-tervezetét. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5.§ (1a) bekezdése szerinti feladatkörében 

eljárva Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 

Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelet-tervezet szerinti rendeletet 

megalkossa. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy e határozatot Várpalota város polgármestere részére 

küldje meg.  

 

Határidő: 2015. április 7. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

119/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a távfűtőmű megvalósítására 

beérkezett pályázatokat megtárgyalta.  

 

Az ENER-G Energia Technológiai Zrt (1106 Budapest, Jászberényi út 24-36.), valamint a 

COTHEC Energetikai Üzemeltető Kft (9024 Győr, Hunyadi u. 14.) ajánlatát 

továbbtárgyalásra alkalmasnak tartja. Ennek érdekében 2015. április 2-án rendkívüli testületi 

ülést tart, melyre meghívja az ENER-G Energia Technológiai Zrt, valamint a COTHEC 

Energetikai Üzemeltető Kft képviselőjét.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa a felkért ajánlattevőket. 

 

Határidő: megküldésre 2015. március 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

120/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 

a) Láng Géza alpolgármestert, hogy a hőtermelői engedély beszerzésének feltételeiről adjon 

tájékoztatást  

b) a Pétkomm Kft ügyvezetőjét, hogy távhőtermeléshez szükséges gázbeszerzéssel kapcsolatos 

kalkulációkat szerezze be, és erről a Képviselő-testületet tájékoztassa 

a 2015. április 2-i rendkívüli ülésen. 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

121/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Pétkomm Kft. 

ügyvezetőjének tájékoztatóját a távhő-vezeték lakótelepi szakaszának kiváltásáról, és a 

megvalósításra vonatkozó pályázatról.  

 

A Képviselő-testület támogatja a kiváltás megvalósítását. A munkák finanszírozásáról az 

esetleges törzstőke-emelésről, annak mértékéről, valamint a szerződéskötés jóváhagyásáról a 

beérkezett pályázatok elbírálása után, a kivitelezési költségek pontos ismeretében az április 02– 

i testületi ülésen dönt.  

 

Felkéri az ügyvezetőt, hogy a pályázatok elbírálásáról készült összesítést az előterjesztés 

elkészítése érdekében a polgármesternek küldje meg. 

 

Határidő: a) előkészítő anyag megküldése 2015. április 15. 

             b) előterjesztés: 2015. április 23. 

Felelős: a) pontra Füle Tibor ügyvezető 

       b) pontra Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

122/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el a tulajdonában 

lévő Alsóörs 0123 hrsz-ú ingatlan vételi áraként az Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-

testületének 5/2015.(I.29.) számú határozatában ajánlott nettó 12,5 millió forintot.  

 

Javasolja elfogadásra az alsóörsi képviselő-testületnek, hogy a két önkormányzat egy közösen 

felkért, független ingatlanszakértővel a területet értékeltesse fel.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

123/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Pétfürdő, 

Liszt Ferenc utca 31. 4/1. szám alatti (2297/2/A/55 hrsz) – társasházi lakásingatlant Bálintné 

Laki Cecília Fehérvárcsurgó, Dózsa út 140. szám alatti lakos  részére értékesíti.  

A lakásingatlan értékesítési ára: 3.000.000.- Ft, azaz: Három millió forint. 

A lakás adásvételével kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az adásvételi szerződés megkötésére. 

Határidő: az adásvételi szerződés megkötésére: 2015. április 30.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

124/2015(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1) jóváhagyja a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása és az Önkormányzat között a jogi 

segítségnyújtó tevékenység ellátása és finanszírozása tárgyában kötendő megállapodást. 

 

2) felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat mellékletét képező megállapodás tervezetnek 

megfelelő tartalmú megállapodás aláírására. 

 

3) felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás elfogadásáról Várpalota Kistérség Többcélú 

Társulását értesítse. 

 

Határidő: értesítés: 2015. április 5. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

125/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évi közbeszerzési tervét 

e határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

Felkéri a jegyzőt, hogy a közbeszerzési tervnek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 

törvény 31. § (1) bekezdés a) pontja szerinti közzétételéről gondoskodjon. 

Határidő: 2015. április 4. 

Felelős: Jánosiné Izsó Ildikó jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

126/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a PMTE parkoló megépítését 

2015-ben kivitelezteti. Ennek érdekében közbeszerzési eljárást indít.  

A kivitelezés fedezete a 2015. évi költségvetésben e célra előirányzott bruttó 35.000 ezer Ft. 

A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárást megindító felhívást a határozat melléklete szerint 

elfogadja.  

A Képviselő-testület az ajánlati dokumentációban ajánlattevők részére előírja 5 %-os 

tartalékkeret beépítését az ajánlati árba.  

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az eljárást megindító felhívás 

megjelentetéséről.  

 

Határidő: 2015. április 1. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

127/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Pétfürdői 

új Polgármesteri Hivatal és Gondozási Központ épületének klímaszerelési munkái – építési 

beruházás” kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 

CVIII. törvény 122/A. §-a szerint folytatja le. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a helyben központosított közbeszerzési eljárásokról szóló 

önkormányzati rendelet hatályba lépését követően az e határozat mellékletét képező 

„Ajánlattételi felhívás”-t egyidejűleg közvetlenül küldje meg a következő három – az előzetes 

ismeretek szerint a feltételeket teljesíteni képes – gazdasági szervezetnek: 

ALBA COMPLETT Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

8000 Székesfehérvár, Széchenyi út 86. 

 

KIVSZER Építőipari Kivitelező és Szervező Korlátolt felelősségű Társaság 

8200 Veszprém, Almádi út 3.  fszt. 9. 
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„POLIP 2001” Építőipari, Faipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

8100 Várpalota, Szent Imre utca 11. tetőtér 3. 

 

Határidő: a rendelet hatályba lépését követő munkanap. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

128/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Panelkuckó Alapítványt 

2015. évben 300.000,- Ft-tal támogatja.  

A támogatás célja a nagycsoportos óvodások úszásoktatásának elősegítése.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa az alapítványt, valamint 

felhatalmazza a Támogatási szerződés megkötésére.  

 

Határidő: tájékoztatás: 2015. április 10. 

                  szerződéskötés: 2015. április 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

129/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Láng Géza települési 

képviselőt – az érintett települési képviselő kezdeményezésére – a Napsugár Alapítvány 2015. 

évi támogatásának elbírálásával kapcsolatos döntéshozatali eljárásból Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján kizárja.   

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

130/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár Alapítványt 2015. 

évben 1.000.000,- Ft-tal támogatja.  

 

A támogatás célja a pályázatban felvállalt alábbi feladatok  

a) tanulók részvétele tanulmányi versenyeken, 

b) táboroztatás, erdei iskola,  

c) szabadidő eltöltés 

végrehajtásának elősegítése.   

 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa az alapítványt, valamint 

felhatalmazza a Támogatási szerződés megkötésére.  
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Határidő: tájékoztatás: 2015. április 10. 

                  szerződéskötés: 2015. április 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

131/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Miskolczi Ferenc települési 

képviselőt – az érintett települési képviselő kezdeményezésére – a Pétfürdő Sportjáért 

Alapítvány 2015. évi támogatásának elbírálásával kapcsolatos döntéshozatali eljárásból 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése 

alapján kizárja.   

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

132/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

     

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el azt a javaslatot, 

mely szerint a Pétfürdő Sportjáért Alapítványt 2015.évben 1.550. 000 Ft-tal támogassa.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

133/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdő Sportjáért 

Alapítványt 2015. évben 1.100.000,- Ft-tal támogatja, melyből: 

- működés: 800. 000,- Ft 

- rendezvények: 300.000,- Ft 

 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa az alapítványt, valamint 

felhatalmazza a Támogatási szerződés megkötésére.  

 

Határidő: tájékoztatás: 2015. április 10. 

                  szerződéskötés: 2015. április 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

134/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Zenei Kulturális 

Alapítvány – az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi 

közösségek pénzügyi támogatásáról szóló 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelete szerinti – 

támogatásra benyújtott pályázatát nem támogatja.   
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

135/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fürdő-forrás foglalás 

monitoring kútjainak mintavételezésével és a felszín alatti vízminőségi vizsgálatok elvégzésére 

a GEO-GENESIS Bt. (Várpalota, Thököly u. 17.) 2015. február 27-én kelt 20/2015. számú 

árajánlatát elfogadja.  

A vizsgálatok elvégzésére 2015 évben 1. 140 ezer Ft fedezetet biztosít az általános tartalék 

terhére.  

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a GEO-GENESIS Bt-vel az árajánlatnak megfelelő 

tartalmú szerződést megkösse, egyben felkéri, hogy a költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő szerződéskötésre: 2015. április 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

136/2014.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés 

céltartalékából a közfoglalkoztatásra elkülönített 10.000 ezer Ft előirányzatot a 

községgazdálkodás előirányzatába csoportosítja át az alábbiak szerint: 

Céltartalék 

- közfoglalkoztatás:  - 10.000 ezer Ft 

 

Községgazdálkodás 

- személyi juttatás:   + 7.874 ezer Ft 

- járulékok, szociális 

           hozzájárulási adó   + 2.126 ezer Ft 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet 

módosításakor vegye figyelembe.  

 

Határidő: költségvetés módosítás 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

137/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horváth István Általános 

Iskola 7. osztályosai számára szervezett „Hunyadiak nyomában Délvidéken” kiránduláson 

résztvevő 38 tanuló utasbiztosítási díját, (28.500,- Ft) valamint a diákok belépőinek költségét 

(114.000,- Ft) a 2015 évi költségvetésben a részvételi költségek támogatására előirányzott keret 

terhére átvállalja. 
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Felkéri a polgármestert, hogy jelent határozatról az osztályfőnököket, valamint a szülőket 

tájékoztassa. 

Határidő: tájékoztatásra: április 5. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

138/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás, valamint a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1)-(4) bekezdésében foglalt előírások alapján 

az óvodai beíratások időpontját a határozat mellékletét képező „Közlemény” közzétételével 

                    2015. április 27.  (hétfőn)    7.00 órától  16.00 óráig 

                    2015. április 28. (kedden)   7.00 órától  16.00 óráig 

 határozza meg. 

A hirdetmény közzétételének helye:  

a) a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája,  

b) az önkormányzat honlapja,  

c) a Pétfürdői Közösségi Televízió képújsága,  

d) a „Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda hirdetőtáblája.  

 

Határidő a közzétételre: 2015. március 27.  

Felelős    az a-b) pont szerinti közzétételért: Jánosiné Izsó Ildikó jegyző, 

                a c) szerinti közzétételért: Angeli Katalin főszerkesztő 

                a d) pont szerinti közzétételért: Porogi Lajosné óvodavezető 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

139/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakótelepi garázsok tervezési 

munkáinak megindítása érdekében a 2296/190 hrsz-ú terület megosztását támogatja a mellékelt 

helyszínrajz szerint.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a megosztási vázrajz elkészíttetéséről. 

 

Határidő: 2015. április 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

140/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Liszt Ferenc utca 

6. szám mögötti szaletli áthelyezésére irányuló lakossági kérelmet.  

 

A Képviselő-testület nem zárkózik el a szaletli áttelepítésétől, az alkalmas hely kijelölését 

követően intézkedik annak végrehajtásáról. 

 

Határidő a határozat megküldésére: 2015. április 10.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

141/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

1. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

Ifjúsági tó melletti területre a sporteszközpark bővítésének kivitelezésével és telepítésével a 

H3Hungary Ltd-t (1136 Budapest, Tátra u. 5/a)  bízza meg. 

A játszóeszköz típusa: HBH04, színe: 7035 (szürke) 

Kivitelezési és telepítési díj: bruttó 2.686.005,- Ft. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a kivitelezővel való szerződés 

megkötésére. 

A kivitelezés fedezete a 2015. évi költségvetés „Felhalmozási kiadások” „Strand és tó” 

szakfeladat „játszóeszközök telepítése” sora. 

 

2. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

Ifjúsági tó melletti területre a bővített sporteszközök mellé az alábbiakat kívánja telepíttetni: 

gumialjzat, térburkolatos bejáróút, kerékpártároló, szaletli, szemetes. 

  

Határidő: a szerződés megkötésére: 2015. április 20.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

142/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a „Control PK” 

Bt. 2015. február 16-án kelt – „Pétfürdő Nagyközség Ifjúsági tó helyreállítási munkáinak 

műszaki ellenőrzése” tárgyú, az önkormányzat 289/2011.(XII.7.) számú határozata alapján 

visszatartott, részére 2011. óta ki nem fizetett bruttó 250 ezer Ft összegű műszaki ellenőri díj 

és annak késedelmi kamatai kifizetésére – felszólító levelével kapcsolatos előterjesztés „C. 

változat”-ként megjelölt döntési javaslatát.   
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

143/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Control PK” Bt. 

2015. február 16-án kelt „Pétfürdő Nagyközség Ifjúsági tó helyreállítási munkáinak műszaki 

ellenőrzése” tárgyú, az önkormányzat 289/2011.(XII.7.) számú határozata alapján visszatartott, 

részére 2011. óta ki nem fizetett bruttó 250 ezer Ft összegű műszaki ellenőri díj és annak 

késedelmi kamatai kifizetésére felszólító levelét.   

 

A Képviselő-testület, figyelemmel arra, hogy a korábban visszatartott kivitelezői vállalkozási 

díjrészt 2014. év végén, peren kívüli megegyezés keretében – kamatok nélkül – kifizette, 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a visszatartott műszaki ellenőri vállalkozói díjrész 

kamatok nélküli kifizetésére a Control PK Bt-vel is megállapodjon. Amennyiben a Control PK 

Bt. a megállapodást aláírja, részére a visszatartott bruttó 250 ezer Ft kifizethető. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

144/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Liszt Ferenc utca 16. 

szám alatti 3. számú garázs előtti területen „mentő beálló” jelzés felfestését az aszfaltra. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

145/2015.(IV.2.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – mivel a nyilvános tárgyalás 

mind az önkormányzat, mind a másik érintett fél üzleti érdekét sértené – a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján, 

üzleti érdekből elrendeli a „Távfűtőmű megvalósítása” tárgyú, 60/2015. számú előterjesztés 

zárt ülésen történő tárgyalását. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

146/2015.(IV.2.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – mivel a nyilvános tárgyalás 

mind az önkormányzat, mind a másik érintett fél üzleti érdekét sértené – a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján, 

üzleti érdekből elrendeli a „Távfűtőmű megvalósítása” tárgyú, 66/2015. számú előterjesztés 

zárt ülésen történő tárgyalását. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

147/2015.(IV.2.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a távfűtőmű megvalósítására 

beadott ajánlatot készítőkkel tartott tárgyalás után úgy döntött, hogy további információkat kér 

a pályázóktól. 

 

A testület kéri  

a) a COTHEC Kft-t hogy a hőszolgáltatási szerződés-tervezetet dolgozza ki 10 éves 

időtartamra is, 

b) az  ENER-G Zrt-t, hogy dolgozza ki az alábbiakat: 

ba) földgáz üzemű távfűtőmű megvalósítására és hosszú távú távhőtermelésre vonatkozó 

szerződés-tervezetet 10 és 20 éves időtartamra, 

bb) a tervezetek tartalmazzák a díjtételeket, alapdíj, hődíj és a fizetési feltételeket. 

 

Határidő az ajánlatok megküldésére: 2015. április 20. 

Felelős az ajánlatok megkéréséért: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

148/2015.(IV.2.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

A Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal 1912/2013. számú határozatában 

engedélyezte a Pétkomm Kft. számára a 2012. évi nyereségkorlát feletti eredményrész 

beruházási célú felhasználását a DN 200-as távhő gerincvezeték KP0 és KP9 jelű aknák közötti 

rekonstrukciója céljából. 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a megvalósításhoz szükséges 

43.149.000,- Ft eredményrészen felüli 25.000.000,- Ft fedezet biztosítása céljából a Pétkomm 

Kft-nek 25millió forint kamatmentes kölcsönt biztosít, 3 éves visszafizetésre az általános 

tartalékkeret terhére. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a kölcsön összegének átutalásáról a Kft igénye szerint 

intézkedjen, valamint a döntésre a költségvetési rendelet soron következő módosításakor legyen 

figyelemmel.  

 

Határidő: a.) átutalás: Kft igénye szerint 

       b.) költségvetési rendelet módosítás 

Felelős: a.) Horváth Éva polgármester 

   b.) Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

149/2015.(IV.2.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Pétkomm Kft. és a 

TERRA-21 Kft. (Leányfalu) között megkötendő vállalkozási szerződést a DNN 200-as távhő-

vezeték KP0 és KP9 aknák közötti rekonstrukciója tárgyában. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

150/2015.(IV.2.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a középfokú 

oktatásban résztvevők tanulmányi ösztöndíjáról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet 

módosítását a rendelet szövegének a 2. melléklettel összhangba hozására vonatkozóan.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

151/2015.(IV.09.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – az Állomás utca út és 

járdaépítés tervegyeztetése kapcsán - úgy határozott, hogy az Állomás utca jobb oldalán épít 

csak járdát, de az utca bal oldalán az összes kis- és nagykapu bejáró a terv része legyen.   

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

152/2015.(IV.09.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – az Állomás utca út és 

járdaépítés tervegyeztetése kapcsán - úgy határozott, hogy az Állomás utca kapubejáróit szürke 

térkővel tervezteti.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

153/2015.(IV.09.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – az Állomás utca út és 

járdaépítés tervegyeztetése kapcsán - úgy határozott, hogy az Állomás utca jobb oldalán a járdát 

zökkenőmentes szürke térkő burkolattal tervezteti.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

154/2015.(IV.09.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – az Állomás utca út és 

járdaépítés tervegyeztetése kapcsán - úgy határozott, hogy az Állomás utcai járdán a tervező a 

terven jelölje az ültetendő fák kialakítását a burkolatban, mely egyúttal jelenjen meg a 

költségkiírásban is.  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

155/2015.(IV.09.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – az Állomás utca út és 

járdaépítés tervegyeztetése kapcsán - úgy határozott, hogy 

a) a Berhidai úttól a Móra Ferenc utcáig az úttest alépítményét nem bontja fel, az úttest egy 

szintbe kerül a járdával süllyesztett szegéllyel, 

b) a Móra Ferenc utca után az önkormányzati tulajdonú útszakaszon a burkolatot alépítménnyel 

együtt felbontja, 

c) a MÁV tulajdonában levő területen az úttest burkolatát megerősíti, 

d) az utcában a vízelvezetés a tervnek megfelelően legyen megoldva. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

156/2015.(IV.09.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Berhidai úti kapubejárók 

tervegyeztetése kapcsán - úgy határozott, hogy az aszfaltburkolatú kapubejárók szegéllyel 

legyenek lezárva. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

157/2015.(IV.09.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Berhidai úti kapubejárók 

bemutatott terveit elfogadja azzal a megerősítéssel, hogy a Fazekas Mihály utcai kereszteződés 

utáni buszmegálló átalakítása során a tervező fokozottan vegye figyelembe a buszöböl 

kialakításánál csuklós busz beállását, illetve az utasok biztonságos le- és felszállásának 

követelményét. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

158/2015.(IV.09.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Strabag Általános Építő Kft-

vel 2015. március 16-án a „ Pétfürdőn a Berhidai út 2. és környéke környezetrendezési 

munkáinak kivitelezése a GEOplaner Kft által készített tervdokumentáció alapján a 

tervdokumentációban foglalt mennyiségben, a Vállalkozó által 2015. január 23-án benyújtott 

és a Megrendelő által 2015. február 26-án elfogadott versenyajánlat szerint” projekt tárgyában 

megkötött vállalkozási szerződést e határozat melléklete szerint módosítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására, egyben 

felkéri a szerződés módosításáról szóló tájékoztató jogszabályi előírások szerinti közzétételére. 

 

Határidő: aláírás: 2015. április 15. 

       közzététel: 2015. április 25. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

159/2015.(IV.09.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8. számú főút Várpalota 

elkerülő szakasz II. ütem építése miatt a településrendezési eszközök módosításának 

elkészítésére ajánlatot kér minimum 3 tervezőtől.  

A beérkezett ajánlatokról a Képviselő-testület dönt.  

Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az ajánlatkérésről.  

 

Határidő ajánlatkérésre: 2015. április 20.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

160/2015.(IV.09.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horváth István Általános 

Iskola Berhidai út 54. számú épületében a világítás felújítás tervezésére előirányzott bruttó 250 

ezer Ft-os keretet megemeli 271 ezer Ft-tal az általános tartalékkeret terhére.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet 

módosításánál vegye figyelembe.  

 

Határidő: költségvetési rendelet módosítása 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

161/2015.(IV.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – mivel a nyilvános tárgyalás az 

önkormányzat üzleti érdekét sértené – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján, üzleti érdekből elrendeli az 

„Lakóházak energetikai felújításának támogatására beérkezett pályázatok elbírálása ” tárgyú, 

75/2015. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. 

 

 
 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

162/2015.(IV.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – mivel a nyilvános tárgyalás az 

önkormányzat üzleti érdekét sértené – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján, üzleti érdekből elrendeli a 

„Távfűtőmű” tárgyú, 92/2015. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

163/2015.(IV.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester által 

előterjesztett, a belső ellenőr által elkészített 2014. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést 

jóváhagyja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

164/2015.(IV.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények 2014. évi 

pénzmaradványát az alábbiak szerint állapítja meg és hagyja jóvá: 
 

 

 

 

A Képviselő-testület az intézmények 2014. évi szabad pénzmaradványát elvonja és azt a 2015. 

évi költségvetési rendelet módosításakor általános tartalékba helyezi.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

165/2015.(IV.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

            

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Pénzügyi 

Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy az SZMSZ-ről szóló  rendelet-tervezet 53. §-a 

egészüljön ki egy új b) ponttal, ami szerint minősített többségű döntés kellene a költségvetés 

első félévi végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásához. 

 

 

 

 

 

 

 Feladattal terhelt 

pénzmaradvány 

Szabad 

pénzmaradvány 

Összesen 

Önkormányzat és szakfeladatai 33 770 619 160 652 930 

Polgármesteri Hivatal 110 002 39 223 149 225 

Óvoda 1 680 486 2 166 

Közösségi Ház 5 892  5 892 

Gondozási Központ 2 279 898 3 177 

Összesen: 153 623 659 767 813 390 

Normatíva kiutalás:    

Költségvetési befizetési 

kötelezettség:   -9 240 

Jóváhagyott pénzmaradvány   804 150 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

166/2015.(IV.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Humán 

Bizottság javaslatát, mely szerint az SZMSZ-ről szóló rendelet-tervezet 69.§ (3) bekezdésének 

szövege a következő legyen:  

„A Pénzügyi Bizottság véleménye nélkül a Képviselő-testület nem hozhat döntést:  

a) az éves költségvetés tervezetéről és a végrehajtásáról szóló éves beszámolóról,  

b) költségvetés megállapítására és annak módosítására irányuló javaslatokról.” 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

167/2015.(IV.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Humán 

Bizottság javaslatát, mely szerint az SZMSZ-ről szóló rendelet-tervezet 87.§-a és az azt 

megelőző 43. cím maradjon ki a rendelet-tervezetből.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

168/2015.(IV.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Nagy Zsolt 

képviselő javaslatát, mely szerint az SZMSZ-ről szóló rendelet-tervezetben az ülésekről a 

hiányzás szankcionálása képviselő-testületi ülés esetében éves szinten a harmadik, bizottsági 

ülés esetében az ötödik hiányzástól kezdődjön. 

 

    

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

169/2015.(IV.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Pénzügyi 

Bizottság javaslatát, mely szerint az SZMSZ-ről szóló rendelet-tervezet 87. §-a egészüljön ki a 

következő új (3) bekezdéssel: 

„(3) A bizottsági tagságért járó tiszteletdíj adott ülésre eső összegét akkor is csökkenteni kell 

25 %-kal, ha a bizottság tagja/elnöke a képviselő-testülettől átruházott hatáskörben történő 

döntést igénylő napirendet tárgyaló bármely bizottsági ülésről marad távol.” 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

170/2015.(IV.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

    

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselők, bizottsági elnök és 

tagok tiszteletdíj mértékének emeléséhez 960.900,- Ft fedezetet biztosít a költségvetés általános 

tartaléka terhére.  

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés soron következő módosítása alkalmával jelen 

döntésre legyen figyelemmel. 
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Határidő: az önkormányzat 2015. évi költségvetésének soron következő módosítása 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

   

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

171/2015.(IV.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Pétkomm Kft. 2014. december 

31-i egyszerűsített éves beszámolóját 405.215 ezer Ft mérleg főösszeggel. 5.498 ezer Ft 

mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.  

 

A Pétkomm Kft. a mérleg szerinti eredményt helyezze eredménytartalékba. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

172/2015.(IV.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétkomm Kft. 2014. évi 

szakmai tevékenységéről és a távhőszolgáltatási tevékenység kintlévőségének 2014. évi 

alakulásáról szóló beszámolókat elfogadja.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

173/2015.(IV.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétkomm Kft. ügyvezető 

kérésére a Polgári törvénykönyv 3:117. § (1) bekezdése alapján az előző üzleti évben kifejtett 

ügyvezetési tevékenység megfelelőséget megállapító felmentvényt adja.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

174/2015.(IV.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétkomm Kft. ügyvezetőjének 

premizálásáról szóló 322/2014.(VI.26.) számú határozatban foglaltak végrehajtását az alábbiak 

szerint értékeli: 

 

Prémium feladatok 

 

1. A távfűtési kintlévőség a bázisévhez képest nem növekedhet 

keret: az éves prémiumkeret 15 %-a 

végrehajtás: 100 % 

kifizethető a keret 100 %-a. 
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2. Az éves belső ellenőrzés által végzett szakmai ellenőrzéskor készült jegyzőkönyv ne 

tartalmazzon a társaságnál folyó munkáról jelentős elmarasztaló megállapítást. jelentősnek 

minősül az olyan körülmény, melyet a Felügyelő Bizottság annak minősít. 

keret: az éves prémiumkeret 5 %-a 

végrehajtás: 100 % 

kifizethető a keret 100 %-a 

 

3. A megrendelt kertészeti, hó-eltakarítási, parkgondozási, köztisztasági munkák panaszmentes 

elvégzésére 

keret: éves prémiumkeret 80 %-a 

végrehajtás: 100 % 

kifizethető a keret 100 %-a 

 

A Képviselő-testület fentiek szerint engedélyezi a prémiumkeret kifizetését. 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa az ügyvezetőt. 

 

Határidő: 2015. április 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

175/2015.(IV.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el azt a javaslatot, 

mely szerint a Pétkomm Kft. ügyvezetője részére kitűzött prémium összege éves szinten az 

ügyvezető havi bérének 2,5-szerese legyen. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

176/2015.(IV.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem azt a javaslatot, hogy a 

Pétkomm Kft. ügyvezetője részére kitűzött prémium összege éves szinten az ügyvezető havi 

bérének 3-szorosa legyen. 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

177/2015.(IV.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétkomm Kft. ügyvezetőjének 

premizálása érdekében a határozat mellékletét képező prémium kiírást elfogadja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa az ügyvezetőt. 

 

Határidő: 2015. május 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

178/2015.( IV.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a COTHEC Kft. és az ENER-G 

Zrt. által beadott és kiegészített pályázatokat a távfűtőmű megvalósításának tárgyában 

megtárgyalta. 

A Képviselő-testület a COTHEC Kft ajánlatát továbbtárgyalásra alkalmasnak tartja.  

Ennek érdekében május 04-én rendkívüli ülést tart, melyre meghívja a COTHEC Kft 

képviselőjét. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa az COTHEC Kft-t. 

 

Határidő: megküldésre: 2015. április 25. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

179/2015.( IV.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakóházak energetikai 

felújításának támogatására benyújtott pályázatot elbírálta, és a lakóházak energetikai 

felújításának támogatásáról szóló 7/2013.(VI.14.) önkormányzati rendelet alapján a Pétfürdő, 

Ady Endre u 3. szám alatti lakóépület felújításához Kun Gabriella Pétfürdő, xxxxxxxxxxxx 

szám alatti lakost 1.200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Fedezet a 2015. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megköltésére 2015. április 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

180/2015.(IV.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

73/2015.(II.12.), 119/2015.(III.26.), 121/2015.(III.26.), 125/2015.(III.26.),   

126/2015.(III.26.),    127/2015.(III.26.),        134/2015.(III.26.),        137/2015.(III.26.),  

138/2015. (III.26.),   140/2015.(III.26.). 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

181/2015.(IV.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatási 

szerződést elfogadja.  

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pihokker” Szállítási Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társasággal, mint közszolgáltatóval (8100 Várpalota, Pipacs u. 15/A) a 

határozat mellékletét képező szerződést megkösse. 

 

Határidő a szerződés megkötésére: 2015. április 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

182/2015.(IV.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Bizottság, a 

Polgármester és a Jegyző által előterjesztett – 2015. I. negyedévi szociális ellátásokról szóló – 

beszámolót elfogadja. 
 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

183/2015.(IV.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Pétfürdő Nagyközség 

Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a nyári napközis tábort 2015. 

évben is megszervezi. 

A nyári napközis tábor időpontja: 2015. június 29-től 2015. július 31-ig. 

A finanszírozás fedezetét a Képviselő-testület 2015. évi költségvetésének „Iskola működtetés” 

feladatán biztosította.  

Felkéri a polgármestert, hogy  

- a tábor szervezéséről, a szülők értesítéséről intézkedjen; 

- az étkezésről szóló megállapodást kösse meg. 

 

Határidő szülők értesítésére: május 15.  

                megállapodás megkötésére: május 30.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

184/2015.(IV.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskola Berhidai út 54. 

épületében a világítás-korszerűsítés és elosztó átalakítást 2015-ben kivitelezteti. Ennek 

érdekében közbeszerzési eljárást indít. 
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A kivitelezés fedezete a 2015. évi költségvetésben e célra előirányzott bruttó 50.000 ezer Ft.  

 

A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárást megindító felhívást a határozat melléklete szerint 

elfogadja.  

 

A Képviselő-testület az ajánlati dokumentációban ajánlattevők részére előírja 5 %-os 

tartalékkeret beépítését az ajánlati árba.  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az eljárást megindító felhívás 

megjelentetéséről. 

 

Határidő: 2015. május 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

185/2015.(IV.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Berhidai úti kapubejárók és 

buszöböl, valamint az Állomás utca út és járda felújítását 2015-ben kivitelezteti. Ennek 

érdekében közbeszerzési eljárást indít. 

A kivitelezés fedezete: 

a) A Berhidai úti kapubejárók és buszöböl felújítás: 2015. évi költségvetésben előirányzott 

bruttó 12.000 ezer Ft és az általános tartalék terhére 4.000 ezer Ft. 

b) Az Állomás utca út és járda felújítás: a 2015. évi költségvetésben előirányzott bruttó 25.000 

ezer Ft és az általános tartalék terhére 3.500 ezer Ft. 

 

A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárást megindító felhívást a határozat melléklete szerint 

elfogadja, egyben az ajánlati dokumentációban ajánlattevők részére előírja 5 % tartalékkeret 

beépítését az ajánlati árba. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az eljárást megindító felhívás 

megjelentetéséről, valamint arra, hogy a költségvetési rendelet módosításánál a határozatban 

foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: megjelentetés: 2015. május 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

186/2015.(IV.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetésében a 

Babits Mihály utca 29. szám előtti gépkocsi beálló építésére előirányzott bruttó 300.000,- Ft 

keretet 100.000,- Ft-tal megemeli az általános tartalékkeret terhére. 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosításánál a határozati javaslatban 

foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: költségvetési rendelet módosítása 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

187/2015.(IV.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015 évi költségvetésben az 

iskola Hősök terei épületében lévő konyha és ebédlő átalakításának tervezésére előirányzott br. 

500 ezer Ft-ot 800 ezer Ft-tal megemeli az általános tartalékkeret terhére. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet 

módosításánál vegye figyelembe. 

 

Határidő: költségvetési rendelet módosítása 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

188/2015.(IV.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015 évi költségvetésben az 

Ifjúsági tó melletti sétány építésére előirányzott br. 500 ezer Ft-ot 150 ezer Ft-tal megemeli az 

általános tartalékkeret terhére. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet 

módosításánál vegye figyelembe. 

 

Határidő: költségvetési rendelet módosítása 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 
 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

189/2015.(IV.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprémi Tájépítész Műhely 

által készített tó melletti térburkolat koncepciói közül a V1 tervet az alábbi módosításokkal 

együtt fogadja el:  

- sporteszközök előtt legyen egy-egy ív hozzásimulva a térköves járdához, és oda pad telepítése,  

- kerékpártároló 90 fokkal legyen elfordítva a másik oldalra, az információs tábla rákerül a 

burkolatra  

 

Határidő: a határozat közlésére a tervezővel: azonnal  

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

190/2015.(IV.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 141/2015.(III.26.) számú 

határozatának 2.) pontjában foglaltakra figyelemmel – úgy döntött, hogy a Liszt Ferenc utca 6. 

szám mögötti szaletlit az Ifjúsági tó mellett épülő sporteszközparkba telepítteti át. Felkéri a 

polgármestert, hogy az áttelepítési munkálatok kivitelezését a szaletli eredeti kivitelezőjétől,a 

Selavi Kft-től rendelje meg.  

 
A kivitelezés költségére 950.000,- Ft + ÁFA összegű keretet biztosít, melynek fedezete 

a 2015. évi költségvetés általános tartaléka. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2015. évi költségvetési 

rendelet módosításakor vegye figyelembe. 

 

Határidő: a megrendelésre: 2015. május 10.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 
 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

191/2015.(IV.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Településvédő és 

Szépítő Egyesület és a Nitrogénművek Nyugdíjas Egyesület kérelmét, és úgy döntött, hogy a 

Nyugdíjas pihenő karbantartási munkáihoz a felhasználandó anyagok költségeit br. 200 ezer Ft 

erejéig biztosítja a parkfenntartás dologi kiadásaiból.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról tájékoztassa a Településvédő és Szépítő Egyesület 

és a Nitrogénművek Nyugdíjas Egyesület képviselőit.  

 

Határidő: 2015. május 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

192/2015.(IV.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) felkéri a polgármestert, hogy írásban tájékoztassa a térség országgyűlési képviselőjét, 

valamint a Közútkezelő Nonprofit Zrt-t a 7207-es számú közút jelenlegi műszaki állapotáról. 

2.) felkéri a Közútkezelő Nonprofit Zrt-t, hogy a 8-as úttól a péti bekötő út, és a településen 

átmenő 7207 sz. teljes útszakasz kátyúzását és padkarendezését végezze el. Egyúttal a Zrt. adjon 

tájékoztatást arról, hogy tervben van-e, és mikor ennek az útszakasznak a teljes felújítása. 

 

3.) felkéri a polgármestert, hogy kérjen írásos tájékoztatást a NIF Zrt-től vagy a kivitelező 

konzorciumtól a Várpalota-Pétfürdő összekötő úton a továbbiakban várható 
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forgalomkorlátozásról, valamit kérje fel a NIF Zrt-t, hogy tartson lakossági fórumot Pétfürdőn 

a 8. számú főút elkerülő szakaszának I., de leginkább II. ütemének kivitelezésére vonatkozóan. 

 

Határidő a levél megküldésére: 2015. április 28. 

Felelős: Horváth Éva polgármester   
 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

193/2015.(IV.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete a jelenlegi polgármesteri hivatali épületnél még 

meglévő kerítést elbontatja a következők szerint:  

a) az utcafront felöli sövényt át kell telepíteni a keleti, Berhidai út 2. felöli oldalra, az ott 

elbontott kerítés helyére, 

n) a Polgármesteri Hivatal és az úttest közötti új járda mindenhol 2,70 méter széles legyen, 

c) az új járda mellé új sövényt kell telepíteni a Polgármesteri Hivatal felöli oldalon, 

d) a munka kivitelezésére – a Berhidai út 2-6 körül jelenleg folyó munkákra tekintettel annak 

kivitelezője – a Strabag Általános Építő Kft. kapjon megbízást. 

 

A munkák fedezetére 3 millió forintot különít el az általános tartalékkeret terhére, egyúttal 

felhívja a polgármestert, hogy e döntésre a költségvetés módosítása alkalmával legyen 

figyelemmel. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések meghozatalára. 

 

Határidő: 2015. május 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

194/2015.(IV.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Gesztenyesor felőli, funkcióját 

vesztett, korábban az iskolaudvart a Hősök terétől leválasztó kerítést a Berhidai út 4. (Kisbolt) 

sarkával egy vonalban meghatározott ponttól elbontatja és áttelepítteti az iskolaudvar és a 

Polgármesteri Hivatal elválasztása céljából.  

 

A munka elvégzésére ajánlatokat kér be a beruházási rendelet szerint.  

 

A kivitelezés költségére 1,5 millió forintot különít el az általános tartalékkeret terhére.  

 

Határidő: 2015. május 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

195/2015.(IV.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem tartja szükségesnek az új 

Polgármesteri Hivatal és Gondozási Központ épületének tetőterébe tervezett házasságkötő- és 

tárgyalóterem belső építészeti munkáira kiviteli terv megrendelését a Pannonterv Kft-től, ezért 

arra fedezetet nem biztosít.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

196/2015.(IV.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete sajnálattal veszi tudomásul, hogy 

az új Polgármesteri Hivatal és Gondozási Központ épületének tetőterébe tervezett 

házasságkötő- és tárgyalóterem az eredeti terv szerinti megvalósítás esetén nem alkalmas a 

házasságkötések ünnepélyes körülményeinek biztosítására. 

A további munkálatokkal kapcsolatban úgy döntött, hogy  

a) a két bejárati ajtó a bemutatott látványterv szerint kerüljön áthelyezésre,  

b) a helyiségben a terv szerinti parketta kerüljön lehelyezésre. 

 

Határidő: 2015. április 30. 

Felelős: Jánosiné Izsó Ildikó jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

197/2015.(IV.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA:  

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az új 

Polgármesteri Hivatal és Gondozási Központ épületének kivitelezését helyszíni bejárás 

keretében megtekinti. 

 

 

A helyszíni bejárás időpontja: 2015. április 29-én 16.00 óra. 

 

A bejárásra meg kell hívni a  

a) képviselő-testület tagjait 

b) a képviselő-testület bizottságainak nem képviselő tagjait 

c) a Péti TV munkatársait. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

198/2015.(IV.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 

Katasztrófavédelem Veszprém Megyei Igazgatójától kérjen írásbeli nyilatkozatot arra 

vonatkozóan, hogy a több éve részükre felajánlott szerkocsi elfogadásával kapcsolatban milyen 

lépéseket tettek, illetve a továbbiakban mi a szándékuk a felajánlással kapcsolatban. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

199/2015.(V.04.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

javaslata alapján megállapítja, hogy a „Pétfürdői új Polgármesteri Hivatal és Gondozási 

Központ épületének klímaszerelési munkái – építési beruházás” tárgyú közbeszerzési 

eljárásra benyújtott ajánlatok közül a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. (Kbt.) 74. § (1) 

bekezdésének e.) pontja szerint az ALBA COMPLETT Építőipari és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság (8000 Székesfehérvár, Széchenyi út 86.) ajánlata érvénytelen. 

 

Határidő az ajánlattevő értesítésére: 2015. május 7. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

   

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

200/2015.(V.04.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

javaslata alapján megállapítja, hogy a „Pétfürdői új Polgármesteri Hivatal és Gondozási 

Központ épületének klímaszerelési munkái – építési beruházás” tárgyú közbeszerzési 

eljárásra benyújtott ajánlatok közül a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. (Kbt.) 74. § (1) 

bekezdésének e.) pontja szerint a KIVSZER Építőipari Kivitelező és Szervező Korlátolt 

felelősségű Társaság (8200 Veszprém, Almádi út 3. fszt. 9.) ajánlata érvénytelen. 

 

Határidő az ajánlattevő értesítésére: 2015. május 7. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

201/2015.(V.04.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

javaslata alapján „Pétfürdői új Polgármesteri Hivatal és Gondozási Központ épületének 

klímaszerelési munkái – építési beruházás” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményét az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

 

   Nyertes ajánlattevő:  

 

„POLIP 2001” Építőipari, Faipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 8100 Várpalota, Szent Imre utca 11. tetőtér 3. 

Az ellenszolgáltatás nettó összege: 15.639.200,- Ft 

Kiválasztás indoka: egyetlen érvényes ajánlat.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével, 

„POLIP 2001” Kft-vel a szerződést az e határozat szerinti vállalkozási díjjal, az ajánlatban, a 

szerződéstervezetben és az érvényes jogszabályi előírásokban foglaltaknak megfelelően 

megkösse. 
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Határidő a szerződéskötés tervezett időpontja: 2015. május 18. 

Felelős: Jánosiné Izsó Ildikó jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

202/2015.(V.04.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 8. számú főút 

Várpalota elkerülő szakasz II. ütem Pétfürdő csomópont építése miatt szükségessé vált 

településrendezési terv módosítására beérkezett tervezői ajánlatokat.  

 

A Képviselő-testület a terv elkészítésével a PRO-ARCH Építési Stúdiót bízza meg. Tervezési 

díj: 1.150.000,- Ft + ÁFA, melynek költségviselője a NIF Zrt.  

 

A Testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat, mint Megrendelő a Nemzeti 

Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., mint költségviselő és a PRO-ARCH Építési Stúdió, mint tervező 

között megkötendő tervezési szerződés aláírására.  

 

Határidő: 2015. május 11. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

203/2015.(V.04.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdő Nagyközség 

Önkormányzata és a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság között – a Várpalotai 

Rendőrkapitányság hivatásos állománya által Pétfürdő nagyközség közigazgatási területén 

teljesített túlszolgálatok finanszírozásának támogatása tárgyában – 2014. július 07-én 

megkötött Megállapodás 5.) pontjában meghatározott elszámolási határidő 2015. május 31-ére 

történő módosításához hozzájárul. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező „Megállapodás Módosítás” 

aláírására. 

 

Határidő: 2015. május 5. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

204/2015.(V.04.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I.3. 

pontja alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek nyári 

étkeztetésének támogatására. 
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásnak 

megfelelően, 53 munkanapra, 50 fő részére, a pályázatot készítse el és 2015. május 7-ig nyújtsa 

be.  

 

Határidő: 2015. május 7. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

            Jánosiné Izsó Ildikó jegyző  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

205/2015.(V.04.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 461/2014.(IX.25.) számú 

határozatában elvi hozzájárulását adta a Várpalota elkerülő út I. ütem kivitelezéséhez készült 

organizációs tervhez. 

 

A Képviselő-testület, mint a Péti út kezelője tudomásul veszi a projekt beavatkozási határának 

változását és hozzájárul ahhoz, hogy a 1525/7. hrsz-ú közút közigazgatási határ melletti 40 m-

es szakaszát munkaterületté nyilvánítsák. A hozzájárulás feltétele, hogy az I. ütem kivitelezése 

után e szakaszt teljes szerkezetében fel kell újítani. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa az SDD 

Konzorciumot. 

 

Határidő: 2015. május 11. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

206/2015.(V.04.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Pétfürdő 

Berhidai út 2/a. szám alatti (2379/1 hrsz-ú) üzlethelyiséget az Adrijona Kft-ének (8105 

Pétfürdő, Berhidai út 91.) bérbeadja. 

Bérleti díj: 20.000,- Ft/ hónap 

Bérbeadás időtartama: 2015. június 1.-től 2018. május 31-ig. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Adrijona Kft-vel a bérleti 

szerződést kösse meg. 

 

Határidő: a szerződés megkötésére 2015. május 15.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

207/2015.(V.04.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el az új 

Polgármesteri Hivatal és Gondozási Központ épületének bejárása kapcsán a lábtörlő 

vízelvezetésének módosítására irányuló javaslatot.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

208/2015.(V.04.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el azt a javaslatot, 

hogy az új Polgármesteri Hivatal és Gondozási Központ épületénél a lábtörlő rács helyett 

szennyfogó szőnyeg legyen.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

209/2015.(V.04.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el azt a javaslatot, 

hogy az új Polgármesteri Hivatal és Gondozási Központ épületében a Gondozási Központ 

ételkiadója részleges csempézés helyett teljes csempeburkolatot kapjon. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

210/2015.(V.04.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el azt a javaslatot, 

hogy az új Polgármesteri Hivatal és Gondozási Központ épületében a falon kívüli fűtéscsövek 

el legyenek takarva.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

211/2015.(V.04.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el azt a javaslatot, 

hogy álmennyezet készüljön új Polgármesteri Hivatal és Gondozási Központ épületében 

kialakított többfunkciós házasságkötő terembe. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

212/2015.(V.04.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el azt a javaslatot, 

hogy az új Polgármesteri Hivatal és Gondozási Központ épületében kialakított többfunkciós 
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házasságkötő teremben a radiátorok és falon kívüli csővezetékek kapjanak burkolatot. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

213/2015.(V.04.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el azt a javaslatot, 

hogy az új Polgármesteri Hivatal és Gondozási Központ épületében kialakított többfunkciójú 

házasságkötő teremben az acélszerkezet kapjon gipszkarton burkolatot. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

214/2015.(V.04.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el azt a javaslatot, 

hogy az új Polgármesteri Hivatal és Gondozási Központ épületében a terven étkezőként és 

raktárként megjelölt helyiségek kerüljenek összenyitásra. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

215/2015.(V.04.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el azt a javaslatot, 

hogy az új Polgármesteri Hivatal és Gondozási Központ épülete előtt, a főbejárati résznél a 

parkosítás ne vetett fűmaggal legyen, hanem gyepszőnyeg kerüljön terítésre. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

216/2015.(V.04.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az új Polgármesteri Hivatal és 

Gondozási Központ épületének bejárása kapcsán tett, alábbi javaslatokat fogadta el: 

a) a parkettaszegély 2 centiméteres helyett 5 centiméteres legyen,  

b) a főbejárat előcsarnokában legyen információs pult, 

c) épületen belül és kívül a kör alakú pillérek a tisztántarthatóság érdekében mosható bevonattal 

legyenek ellátva, 

d) „KÖZSÉGHÁZA” felirat kerüljön az épület főbejárata fölé, 

e) a főbejárat előtti csomópont megoldása kerüljön úgy módosításra, hogy az ne legyen senkire 

nézve balesetveszélyes, 

f) a vizes blokkokban a jelenlegi részleges csempézés helyett a csempeburkolás legalább 1,80 

m magas legyen, 

g) a WC-k falai plafonig legyenek felfalazva,  

h) a tetőtérbe felvezető lépcső jobb oldalára is legyen felrakva korlát, 

i) a bemutatott látványterv szerinti tapétázás készüljön el a házasságkötő terem két ajtó közötti 

részében. 

j) legyen külső áramvételi lehetőség kialakítva. 



2015. ÉVI HATÁROZATOK 

71 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

217/2015.(V.18.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – mivel a nyilvános tárgyalás 

mind az önkormányzat, mind a másik érintett fél üzleti érdekét sértené – a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján, 

üzleti érdekből elrendeli a „Távfűtőmű megvalósítása” tárgyú, 105/2015. számú előterjesztés 

zárt ülésen történő tárgyalását. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

218/2015.(V.18.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Berhidai út 54. lépcső 

(iskola) építés tervegyeztetése kapcsán – felkéri a tervezőt, hogy az alábbi javaslatok 

figyelembevételével készítse el a terveket: 

a) legyen egy középső korlát a lépcsőknél, illetve az út felől, a pódium részen egy záró korlát. 

b) június 11-ére a közlekedő lépcsőket a lépcső szabványnak megfelelően alakítsa ki,  

c) készítsen előzetes kalkulációt  

ca) a meglévő betonlépcsőre az új kialakítással, betonnal köpenyezve, 

cb) a meglévő betonlépcső szakaszokat elbontására és térkőből való kialakítására  

d) a parkosított rész körüli szegély legyen elbontva, új szegély épüljön ki, ami csatlakozik a 

leendő térkő burkolathoz. 

 

Határidő: 2015. június 11-i rendkívüli ülés 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

219/2015.(V.18.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Liszt Ferenc utca 3. 

szám előtti lépcső bemutatott terveit.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

220/2015.(V.18.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Berhidai út – Iskola 

utca áteresz bemutatott terveit.  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

221/2015.(V.18.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Pétfürdő 

Berhidai út 2/a. szám előtti vízaknába 1 db locsolóvíz vételi helyet építtet ki.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezés és a kivitelezés megrendelésére. 

 

A testület a munkálatokra bruttó 80 ezer Ft-ot különít el a 2015. évi költségvetés általános 

tartaléka terhére. 

 

Határidő: a tervezés megrendelésére 2015. május 25.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

222/2015.(V.18.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Nagy Zsolt 

képviselő javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület a Pétkomm Kft. ügyvezetőjének 

munkabérét 472.500,- Ft-ban (mely a jelenlegi minimálbér 4,5 szerese) állapítsa meg. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

223/2015.(V.18.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Pintér Csaba 

képviselő javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület a Pétkomm Kft. ügyvezetőjének 

munkabérén ne változtasson.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

224/2015.(V.18.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

1. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétkomm Kft. 

ügyvezetőjének munkabérét 2015. május 1-től – a Pétkomm Kft. ügyvezetője, a felügyelő 

bizottság tagjai és a képviselő-testület által meghatározott vezető állású munkavállalói 

javadalmazásának módjáról, mértékérnek főbb elveiről, annak rendszeréről szóló 

szabályzatban meghatározott kereten belül 458.640,- Ft-ban (mely a jelenlegi minimálbér 4,368 

szorosa) állapítja meg. 

 

2. Az 1. pontban foglalt döntésnek megfelelően a 2011. július 29-én kötött munkaszerződés 5.1. 

pontjában rögzített díjazás 458.640,- Ft-ra módosul. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatot küldje meg a Pétkomm Kft. 

ügyvezetőjének. 
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Határidő: 2015. május 20. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

225/2015.(V.18.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hőtermelés biztosítására 

vonatkozó szolgáltatási előszerződés tervezetét megtárgyalta és azt e határozat melléklete 

szerint elfogadja.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott tervezetet küldje meg a COTECH Kft-nek, egyben 

a további tárgyalások folytatására hívja meg a május 28-i ülésre. 

 

Határidő: megküldésre: 2015. május 20. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

226/2015.(V.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – mivel a nyilvános tárgyalás az 

önkormányzat üzleti érdekét sértené – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján elrendeli a „Alsóörs, 0123 hrsz-ú 

ingatlan értékesítése” tárgyú, 112/2015. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

227/2015.(V.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – mivel a nyilvános tárgyalás az 

önkormányzat üzleti érdekét sértené – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján elrendeli az „Lakóházak energetikai 

felújításának támogatására beérkezett pályázatok elbírálása” tárgyú, 122/2015. számú 

előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

228/2015.(V.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Várpalotai Városi 

Rendőrkapitányság és a Pétfürdői Polgárőrség beszámolóját a 2014. évi tevékenységükről és 

a település közrendjéről és közbiztonságáról elfogadja . 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

229/2015.(V.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évben 700 ezer forinttal 

támogatja a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányságot a Várpalotai Rendőrkapitányság 

személyi állománya által Pétfürdő nagyközség közigazgatási területén túlszolgálatból 

biztosított rendőri jelenlét finanszírozása céljából. 

 

A támogatás fedezete a 2015. évi költségvetési rendeletben az átadott pénzeszközök feladaton 

tervezett összeg. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét 

képező Megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2015. június 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

230/2015.(V.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdő Polgárőrségével 

kötött Együttműködési Megállapodás keretében a Polgárőrség részére 650.000,- Ft, 2016. 

április 30-ig felhasználható támogatást biztosít. 

 

A támogatás fedezete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében az átadott pénzeszközök 

feladaton előirányzott összeg. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert a pénzeszköz átadásáról szóló a határozat mellékletét képező 

szerződés megkötésére. 

 

Határidő szerződéskötésre: 2015. június 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

231/2015.(V.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Átfogó értékelés az 

önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról” című előterjesztést 

megtárgyalta.  

 

Megállapította, hogy az önkormányzat 2014. évben a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatait a jelentkező problémáknak, a rendelkezésére álló lehetőségeinek megfelelő módon 

ellátta. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

232/2015.(V.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta a 194/2015.(IV.23.) 

számú képviselő-testületi határozat visszavonására irányuló pénzügyi bizottsági javaslatot. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

233/2015.(V.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

569/2015.(XII.18.),         7/2015.(I.29.),       118/2015.(III.26.),     124/2015.(III.26.),  

128/2015.(III.26.),      130/2015.(III.26.)      133/2015.(III.26.),    139/2015.(III.26.),  

141/2015.(III.26.),      158/2015.(IV.09.),     159/2015.(IV.09.),    174/2015.(IV.23.),  

177/2015.(IV.23.),      178/2015.(IV.23.),     179/2015.(IV.23.),    181/2015.(IV.23.),  

184/2015.(IV.23.),      185/2015.(IV.23.),     190/2015.(IV.23.),    191/2015.(IV.23.),  

192/2015.(IV.23.),      193/2015.(IV.23.),     194/2015.(IV.23.),    196/2015.(IV.23.),  

199/2015.(V.04.),        200/2015.(V.04.),      201/2015.(V.04.),     202/2015.(V.04.),  

203/2015.(V.04.),        204/2015.(V.04.),      205/2015.(V.04.),     206/2015.(V.04.). 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

234/2015.(V.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a beszámolásra kötelezettek 

kérelmére – az 574/2014.(XII.18.) számú határozatával megállapított 2015. I. félévi 

munkatervében a 2015. május 28-ai ülésen tárgyalni tervezett beszámolók közül  

- a Közösségi Ház és Könyvtár 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló tárgyalásának 

időpontját a 2015. II. félévi első (augusztus havi) ülésére, 

- a Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló tárgyalásának időpontját 

a 2015. június 25-ei ülésére módosítja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

235/2015.(V.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Berhidai Szociális és 

Gyermekjóléti Társulás 2014. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről, tájékoztassa a Társulás elnökét. 

 

Határidő: 2015. június 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

236/2015.(V.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi fogászati alapellátási 

tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról 

tájékoztassa Dr. Kallós Gabriella fogorvost. 

 

Határidő: 2015. június 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

237/2015.(V.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Fogorvosi rendelőbe 

egy darab kezelőszék vásárlását.  

Felkéri a polgármestert, kérjen be árajánlatokat és azokat terjessze elő az augusztus havi rendes 

testületi ülésen. 

 

Határidő: 2015. augusztus havi rendes testületi ülés 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

238/2015.(V.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi házi gyermekorvosi 

alapellátási tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa dr. Bacsinszky Sarolta doktornőt. 

 

Határidő: 2015. június 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

239/2015.(V.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi házi felnőtt orvosi 

alapellátási tevékenységről szóló beszámolókat elfogadja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa dr. Wolf Szilvia és Dr. Vincze 

Margit háziorvosokat. 

 

Határidő: 2015. június 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

240/2015.(V.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Pénzügyi 

Bizottság javaslatát, mely szerint a gazdasági program 2.1.13. pontjában a cél a 30 %-os 

finanszírozás elérése legyen. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

241/2015.(V.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő a javaslatát, mely szerint a gazdasági program 2.1.13. pontjában a cél az 50 %-os 

finanszírozás elérése legyen. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

242/2015.(V.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a gazdasági program III. fejezetének 5.3.2. pontjából, a Strand 

összegéből 100 millió Ft kerüljön levonásra.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

243/2015.(V.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a gazdasági program III. fejezetének 5.3.4. pontjából, a 

Sportlétesítmények összegéből 100 millió Ft kerüljön levonásra. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

244/2015.(V.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a polgármester 

javaslatát, mely szerint a gazdasági program III. fejezetének 5.2.5. pontjából, a Közösségi Ház 

és Könyvtár összegéből 50 millió Ft kerüljön levonásra. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

245/2015.(V.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a polgármester 

javaslatát, mely szerint a gazdasági program III. fejezetének 5.1.7. pontjában lévő Utak, 

térburkolatok összegét 300 millió Ft-ban határozza meg.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

246/2015.(V.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a 

Településfejlesztési Bizottság javaslatát, mely szerint a gazdasági programban a csillagozott 

adatok kerüljenek táblázatba és a magyarázó szöveg maradjon benne. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

247/2015.(V.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

2015-2019. évi gazdasági programot elfogadja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

248/2015.(V.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy legkésőbb az 

augusztusi testületi ülésre kidolgozza a járdaépítési koncepciót.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

249/2015.(V.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Pétfürdő, 

Akácfa u.- Temető u. kereszteződésében található szelektív gyűjtőszigetet szürke térkő 

burkolattal látja el.   

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezés megrendelésére. 

 

A testület a kivitelezésre bruttó 100.000 Ft-ot különít el a 2015. évi költségvetés általános 

tartaléka terhére. 

 

Határidő: a megrendelésre 2015. június 5.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

250/2015.(V.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprémi Tájépítész Műhely 

által tervezett tó melletti térburkolat kivitelezési munkálataival a Várpalotai Közüzemi Kft-t 

(Várpalota, Fehérvári út 7.) bízza meg.  

 

A kivitelezés költsége: 4.700.871,- Ft, melynek fedezete a 2015. évi költségvetésben erre a célra 

elkülönített összeg, valamint 2.380.000,- Ft a 2015. évi költségvetés általános tartaléka terhére. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési szerződés aláírására. 

 

Határidő: a szerződés aláírására: 2015. június 10.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

251/2015.(V.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

   

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el azt a javaslatot, 

hogy az épülő új polgármesteri hivatali épület tetőterébe felvezető lépcső jobb oldalára a jegyző 

pótmunkaként szereltesse fel az ajánlat szerinti rozsdamentes fali korlátot. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

252/2015.(V.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja, hogy az épülő új 

polgármesteri hivatali épületnél külső csatlakozószekrény telepítésével is létesüljön külső 

áramvételi hely. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

253/2015.(V.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polip 2001 Kft.-vel 2013. 

november 7-én a „Pétfürdő belterületén lévő 2375 hrsz.-ú ingatlanon Polgármesteri hivatal és 

Gondozási Központ kivitelezési munkái a Pannonterv-Veszprém Kft. által készített 

tervdokumentáció alapján, a Vállalkozó által 2013. június 21-én benyújtott és a Megrendelő 

által 2013. július 19-én elfogadott versenyajánlat szerint” projekt tárgyában megkötött – 2014. 

december 10-én módosított – vállalkozási szerződést e határozat melléklete szerint módosítását 

jóváhagyja. 

 

A Képviselő-testület a polgármester és a jegyzőt felkéri a szerződés módosításáról szóló 

tájékoztató jogszabályi előírások szerinti közzétételére.  

 

Határidő: a szerződés jóváhagyó záradékkal történő ellátásától számított 15 nap 



2015. ÉVI HATÁROZATOK 

80 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

              Jánosiné Izsó Ildikó jegyző   

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

254/2015.(V.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Schmiedtné 

Meiszter Mária bérleti szerződését a Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 14. II. emelet 207. számú 

lakásingatlanra vonatkozóan 2016. június 30-ig meghosszabbítja. 

 

A bérlő 5.000,- Ft bérleti díjat, a rezsit, valamint a társasház által megállapított, mindenkori 

aktuálisan fizetendő közös költséget tartozik megfizetni 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert bérleti szerződés aláírására. 

 

Határidő: a szerződés megkötésére: 2015. június 15.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

255/2015.(V.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Pétfürdő 

település földi-kémiai szúnyog gyérítését a Primatox Bt-vel (Pétfürdő) elvégezteti. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munkálatok megrendelésére. 

A munkálatok fedezete a 2015. évi költségvetésben erre a feladatra előirányzott összeg.  

 

Határidő: a megrendelésre 2015. június 5.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

256/2015.(V.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Berhidai út 2-4. környéke 

forgalmi rendjének biztosítása érdekében 3,5 t feletti gépjárművek behajtását megtiltja. Ennek 

érdekében a megfelelő táblát kihelyezteti a „kivéve áruszállítás” kiegészítő táblával.  

 

Határidő: 2015. június 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

257/2015.(V.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Berhidai út 2-4. környékének 

parkosítását a 2015. augusztusi testületi ülésén napirendre veszi.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy az augusztusi ülésre kérjen be előzetes árajánlatot.  

 

Határidő: 2015. augusztusi ülés 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

258/2015.(V.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Berhidai út 2-4. előtti 

buszmegállóban lévő hirdető táblához felvezető lépcsőt – a szükséges szélesség kialakításával 

– térkőből átépítteti.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

259/2015.(V.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gesztenyesor - Szabadtéri 

Színpad - Szajna (Pét) patak - PMTE bekötő út által határolt terület rendezését elvégezteti.  

Ez a feladat az alábbiakat foglalja magában: 

- alapos kaszálás 

- gépi talajegyengetés 

- megfelelő rétegű termőföld terítés 

- füvesítés 

 

Felkéri a polgármestert, hogy az erre vonatkozó árajánlatokat terjessze a júniusi rendes ülésen 

a Képviselő-testület elé. 

 

Fedezet: 2015. évi költségvetés parkfenntartás szakfeladat / általános tartalék 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

260/2015.(V.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gesztenyesor - Szabadtéri 

Színpad - Szajna (Pét) patak - PMTE bekötő út által határolt területen emlékparkot kíván 

létesíteni. Ennek érdekében a fenti részre facsemetéket ültet, melyekkel emléket állít a település 
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azon polgárainak, akik elévülhetetlen érdemeket szereztek Pétfürdő Várpalotától történő 

elválásának előkészítésében és megvalósításában.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a facsemetékre vonatkozó ajánlatokat terjessze az augusztusi 

rendes ülésen a Képviselő-testület elé. 

 

Határidő: 2015. augusztusi rendes testületi ülés  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

261/2015.(V.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a PMTE bekötő út és a Berhidai 

út közötti szakaszon szigetrendszerű térvilágító kandelábereket és világítótesteket szándékozik 

elhelyezni.  

Az elhelyezés költségeiről illetve annak fedezetéről a júniusi testületi ülésen dönt. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos árajánlatokat szerezze be. 

 

Határidő: 2015. júniusi rendes testületi ülés 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

262/2015.(V.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Bálintné Laki Cecília 

Fehérvárcsurgó, Dózsa út 140. szám alatti lakos lemondó nyilatkozatát tudomásul veszi, és 

egyben a 123/2015.(III.26.) számú határozatát visszavonja. 

 

Határidő: a döntés közlésére 2015. június 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

263/2015.(V.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2013.(VI.14.) rendelet 30. § (4) bekezdése alapján úgy 

határozott, hogy a Pétfürdő Liszt Ferenc utca 31. 4/13. szám alatti (2297/2/A/55 hrsz-ú) 

lakásingatlant pályázat útján értékesíti, az alábbi feltételekkel.  

 

a) a lakás vételára minimum: 3.000.000,- Ft, 

b) ajánlati biztosíték összege: 50.000,- Ft, mely a nyertes ajánlattevő szerződéskötés előtti 

esetleges visszalépésekor az önkormányzatot illeti  
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c) a beérkező pályázatok alapján a lakás értékesítéséről a képviselő-testület a júniusi ülésén 

dönt,  

d) a lakást a legmagasabb vételi árat ajánló részére értékesíti, 

e) az adásvétellel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a lakás értékesítésére vonatkozó 

felhívást fentiek szerint a Várpalotainfóban és a helyben szokásos módon tegye közzé. 

 

Határidő: a) a felhívás közzétételére 2015. június 5.  

                  b) a pályázatok benyújtására: 2015. június 17. 12.00 óra 

Felelős: mindkét pontért: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

264/2015.(V.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Gyár alatti 

Kiskerteknél lévő utakat lehúzatja gréderrel (ÚTGYALU), valamint valamilyen megoldást 

keres a feltöltéssel kapcsolatban (murva, építési törmelék), mivel az út nehezen megközelíthető.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

265/2015.(V.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Ifjúsági tó 

körüli padok és asztalok fa részeit lefesteti.  

 

Határidő: 2015. július 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

266/2015.(V.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Sugár útra, a 

kerékpár út melletti zöldterületre 3 db háttámlás padot helyeztet ki.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

267/2015.(V.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Nagy Zsolt 

képviselő javaslatát, mely szerint az új Polgármesteri Hivatal lépcsőjétől a parkolóig az útra 

rávezető járdaszakaszt építtessen. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

268/2015.(V.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – mivel a nyilvános tárgyalás az 

önkormányzat üzleti érdekét sértené – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján elrendeli a murvás kamionokkal 

kapcsolatos „Vegyes ügyek” napirend zárt ülésen történő tárgyalását. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

269/2015.(V.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Alsóörs Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 18-án érkezett ajánlatát az Alsóörs 0123 

hrsz-ú ingatlan értékesítése tárgyában és úgy döntött, hogy az ingatlan vételi áraként felajánlott 

nettó 14.390.000,- Ft-ot nem fogadja el. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatból tájékoztassa Alsóörs polgármesterét. 

 

Határidő: megküldésre: 2015. június 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

270/2015.(V.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakóházak energetikai 

felújításának támogatására benyújtott pályázatot elbírálta, és a lakóházak energetikai 

felújításának támogatásáról szóló 7/2013.(VI.14.) önkormányzati rendelet alapján a Pétfürdő, 

Cseri u. 1. szám alatti lakóépület felújításához Ulrich Andrea xxxxxxxxxxxxxxxxxx szám 

alatti lakost 1.200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Fedezet a 2015. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megköltésére 2015. június 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

271/2015.(V.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének informális úton tudomására 

jutott, hogy Várpalota Város Önkormányzatának engedélyével murvával megrakott kamionok 

járnak a Pétfürdőt Várpalotával összekötő úton annak ellenére, hogy Pétfürdő Nagyközség 

Önkormányzata az út közigazgatási területén lévő szakaszának súlykorlátozását nem oldotta 

fel. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, kérjen írásos tájékoztatást Várpalota város 

polgármesterétől, hogy valóban adtak-e ki engedélyt 10 tonna feletti gépjárműnek az út 

használatára. Ha igen, arról a pétfürdői szakasz kezelőjét miért nem értesítették, illetve az 

engedély kiadása előtt miért nem egyeztettek Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatával. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

272/2015.(VI. 10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – mivel a nyilvános tárgyalás 

mind az önkormányzat, mind a másik érintett fél üzleti érdekét sértené – a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján, 

üzleti érdekből elrendeli a „Távfűtőmű szerződés” tárgyú, 128/2015. számú előterjesztés zárt 

ülésen történő tárgyalását. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

273/2015.(VI.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Távfűtőmű 

megvalósításának előkészítésére vonatkozó Megállapodás tervezetet.  

 

A Képviselő-testület a tervezetet elfogadja az alábbi módosításokkal: 

1. II. 3. pont: „A jelen okiratot aláíró felek kötelezettséget vállalnak, hogy e megállapodás 

aláírását követően - legkésőbb 2015.09.30. napjáig - megkötik a fűtőmű létesítésére és 

távhő termelésre vonatkozó szerződést, mely a szükséges engedélyek jogerőre 

emelkedésével, valamint az Előkészítési szakasz eredményes lezárásával lép hatályba. Az 

Előkészítési szakasz lezárásáról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel.  

2. II. 6. pont: „Az előkészítési tevékenységhez tartozik minden olyan feladat teljesítése, mely 

a teljes projektre vonatkozó összes, szakaszokhoz igazodó körülményt megvizsgál, a 

felmerülő kérdéseket tisztázza.”        

3. IV. 7. pont: „a Projekt bármely okból (ide nem értve a 8. pontban írt esetet) nem 

megvalósítható meg, akkor a jelen megállapodás megszűnik és a felek – saját költségeik 

viselése mellett – szabadulnak valamennyi, jelen megállapodásban érintett kötelezettségük 

alól.” 

4. IV. 8. pont: „Ha a megszűnés PÉTKOMM Kft. vagy Pétfürdő Nagyközség 

Önkormányzatának érdekkörébe eső, és nekik felróható okra vezethető vissza, akkor a 

PÉTKOMM Kft. köteles a COTECH Kft. által jelen megállapodás keretében megrendelt, 

és az elvégzett tervezési munkák igazolt költségét, de maximum nettó 6.000.000,- Ft 
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mértékig a COTHEC Kft-nek megfizetni. A fizetési kötelezettség a megállapodás 

megszűnésével esedékes, a fizetési határidő 15 naptári nap. A költségek kifizetésével a 

szellemi termékek a Pétkomm Kft. tulajdonába kerülnek. 

 

Ha a MEKH előzetes ármegállapítása kedvezőtlenebb a COTHEC Kft. jelen 

megállapodással egyidejűleg a PÉTKOMM Kft. részére adott nyilatkozatban megadott 

áraknál, a COTHEC Kft. jogosult jelen megállapodást egyoldalúan felmondani, külön 

költségigény érvényesítése nélkül, de az általa elvégeztetett tervezési munka és annak 

szellemi terméke a COTHEC Kft. tulajdonában marad.”  

5. 1. számú Melléklet Közmű csatlakozási lehetőségek bekezdés 2. mondata: „A 

közműcsatlakozások telekhatáron való kiépítésének lehetőségét a közmű szolgáltatók 

nyilatkozatával biztosítani kell 2016. december 31-ig.”  

6. 1. számú Melléklet 4. pontja, mely a termelői működési engedélyre vonatkozik, kerüljön ki 

az előkészítői szakaszból. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására.  

 

Határidő: 2015. június 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

274/2015.(VI.10) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hősök tere 1. iskolaépület 

konyha-ebédlő kialakítás tervegyeztetése kapcsán kéri a tervezőt, hogy  

a) a Konyha helyiségei között 2 méter magasság felett fényáteresztő szakipari falat alakít ki 

a természetes világítás biztosítása érdekében, 

b) az új konyha és étterem épületgépészeti rendszerét újonnan kell megépíteni zsírfogóval, 

rákötve a szennyvízhálózatra, 

c) a konyha helyiségekben a mesterséges szellőzést tervezzék meg,  

d) a helyi klímatizálását a terven tervezze meg, a kivitelezésről a megvalósítás során dönt a 

testület.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

275/2015.(VI. 10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Strandfürdő forrásfoglalás 

bemutatott kivitelei terveit elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a kivitelezés munkaterületébe 

a Strand bejáratától a Berhidai úti járdáig lévő területet is vonja be a szükséges gép- és 

anyagtárolás céljából.  

Felkéri a tervezőt, hogy az organizációs tervet fentiek szerint készítse el.  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

276/2015.(VI.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli a csónakház fa 

anyagainak felületkezelését a csónakházon jelenleg is munkát végző Várvölgye Kft-től. 

 

A munkálat elvégzésére anyaggal együtt nettó 280000,- Ft-ot biztosít, melynek fedezete az 

általános tartalék.  

Határidő a megrendelésre: 2015. Június 11. 

 

Határidő kivitelezésre: megrendeléstől számított 5 nap 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

277/2015.(VI.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Várpalotai 

Innovációs Kft-re kötbért nem vet ki, mert egyértelműen nem róható fel, hogy az ő hibájából 

késett az átadás. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

278/2015.(VI.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

javaslata alapján megállapítja, hogy a „Pétfürdőn az Ifjúsági tó melletti parkoló kialakítása” 

tárgyú közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatok közül a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 

CVIII. (Kbt.) 74. § (1) bekezdésének e.) pontja szerint az Aumer Kft. (1112 Budapest, 

Repülőtéri u. 2.) ajánlata érvénytelen. 

 

Határidő az ajánlattevő értesítésére: 2015. június 16. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

   

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

279/2015.(VI.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

javaslata alapján megállapítja, hogy a „Pétfürdőn az Ifjúsági tó melletti parkoló kialakítása” 

tárgyú közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatok közül a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 

CVIII. (Kbt.) 74. § (1) bekezdésének e.) pontja szerint a COLAS ÚT Zrt. (1033 Budapest, 

Bocskai út 73.) ajánlata érvénytelen. 

 

Határidő az ajánlattevő értesítésére: 2015. június 16. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

280/2015.(VI.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

javaslata alapján megállapítja, hogy a „Pétfürdőn az Ifjúsági tó melletti parkoló kialakítása” 

tárgyú közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatok közül a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 

CVIII. (Kbt.) 74. § (1) bekezdésének e.) pontja szerint az Everling Városépítő Kft. (2117 

Isaszeg; Aulich u. 3.) ajánlata érvénytelen. 

 

Határidő az ajánlattevő értesítésére: 2015. június 16. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

  

 

  

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

281/2015.(VI.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

javaslata alapján megállapítja, hogy a „Pétfürdőn az Ifjúsági tó melletti parkoló kialakítása” 

tárgyú közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatok közül a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 

CVIII. (Kbt.) 74. § (1) bekezdésének e.) pontja szerint az Örökzöld Kft. (2040 Budaörs, Zápor 

utca 7.) ajánlata érvénytelen. 

 

Határidő az ajánlattevő értesítésére: 2015. június 16. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

   

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

282/2015.(VI.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

javaslata alapján megállapítja, hogy a „Pétfürdőn az Ifjúsági tó melletti parkoló kialakítása” 

tárgyú közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatok közül a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 

CVIII. (Kbt.) 74. § (1) bekezdésének e.) pontja szerint a Pentavia Építőipari Kereskedelmi 

és Szolgáltató Kft. (1225 Budapest, Nagytétényi u. 254. B. ép. Fszt. 1.) ajánlata érvénytelen. 

 

Határidő az ajánlattevő értesítésére: 2015. június 16. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

283/2015.(VI.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

javaslata alapján megállapítja, hogy a „Pétfürdőn az Ifjúsági tó melletti parkoló kialakítása” 

tárgyú közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatok közül a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
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CVIII. (Kbt.) 74. § (1) bekezdésének e.) pontja szerint a POLIP 2001 Kft. (8100 Várpalota, 

Szent Imre u. 11. tetőtér 3.) ajánlata érvénytelen. 

 

Határidő az ajánlattevő értesítésére: 2015. június 16. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

284/2015.(VI.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

javaslata alapján megállapítja, hogy a „Pétfürdőn az Ifjúsági tó melletti parkoló kialakítása” 

tárgyú közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatok közül a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 

CVIII. (Kbt.) 74. § (1) bekezdésének e.) pontja szerint a ROAD-GATE Kft. (6090 

Kunszentmiklós 4. ker. 05098/2 hrsz.) ajánlata érvénytelen. 

 

Határidő az ajánlattevő értesítésére: 2015. június 16. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

   

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

285/2015.(VI.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

javaslata alapján megállapítja, hogy a „Pétfürdőn az Ifjúsági tó melletti parkoló kialakítása” 

tárgyú közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatok közül a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 

CVIII. (Kbt.) 74. § (1) bekezdésének e.) pontja szerint a Strabag Általános Építő Kft. (1117 

Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület) ajánlata érvénytelen. 

 

Határidő az ajánlattevő értesítésére: 2015. június 16. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

  

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

286/2015.(VI.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

javaslata alapján megállapítja, hogy a „Pétfürdőn az Ifjúsági tó melletti parkoló kialakítása” 

tárgyú közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatok közül a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 

CVIII. (Kbt.) 74. § (1) bekezdésének e.) pontja szerint az ZÖFE Zöldterület-fenntartó és 

Fejlesztő Kft. (1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.) ajánlata érvénytelen. 

 

 

Határidő az ajánlattevő értesítésére: 2015. június 16. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

287/2015.(VI.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

javaslata alapján „Pétfürdőn az Ifjúsági tó melletti parkoló kialakítása” tárgyú 

közbeszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Nyertes ajánlattevő:  

 

Hornyák Szállítási és Szolgáltató Kft.  

2890 Tata, Faller Jenő úti Ipartelep 2158/59. hrsz. 

Az 5 %-os tartalékkeretet is tartalmazó ellenszolgáltatás bruttó összege: 19.326.569,- Ft. 

Kiválasztás indoka: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás   

 

Nyertes ajánlattevőt követő ajánlattevő:  

 

Nyudut Útépítő Tervező és Kivitelező Kft.  

9026 Győr, Teleki László utca 46. II./13.   

Az 5 %-os tartalékkeretet is tartalmazó ellenszolgáltatás bruttó összege: 20.650.191,- Ft. 

Kiválasztás indoka: a nyertes ajánlatot követő legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás   

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével, 

a Hornyák Szállítási és Szolgáltató Kft-vel a szerződést az e határozat szerinti vállalkozási 

díjjal, az ajánlatban, a szerződéstervezetben és az érvényes jogszabályi előírásokban 

foglaltaknak megfelelően megkösse. 

 

Határidő a szerződéskötés tervezett időpontja: 2015. június 29. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

288/2015.(VI.22.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

javaslata alapján megállapítja, hogy „A pétfürdői Horváth István Általános Iskola 

épületének világítás korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatok közül 

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. (Kbt.) 74. § (1) bekezdésének d.) pontja szerint az 

MIN-TECH Kft. (8200 Veszprém, Hársfa u. 25.) ajánlata érvénytelen. 

 

Határidő az ajánlattevő értesítésére: 2015. június 24. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

 

 

 



2015. ÉVI HATÁROZATOK 

91 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

289/2015.(VI.22.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

javaslata alapján megállapítja, hogy „A pétfürdői Horváth István Általános Iskola 

épületének világítás korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményét az alábbiak 

szerint állapítja meg: 

 

   Nyertes ajánlattevő:  

Polip 2001Kft.  

8100 Várpalota, Szent Imre u. 11. tetőtér 3. 

Az 5 %-os tartalékkeretet is tartalmazó ellenszolgáltatás bruttó összege: 29.662.779,-Ft. 

Kiválasztás indoka: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás   

A Kft. az ajánlati árát részletesen, adatokkal alátámasztva megindokolta. 

 

   Nyertes ajánlattevőt követő ajánlattevő:  

Sá-Gá Viteki Kft.  

8184 Balatonfűzfő-Fűzfőgyártelep, hrsz.:1498/68  

és 

Vilatti-Tech Kft.  

8460 Devecser, Mező utca 4. 

közös ajánlattevők 

 

Az 5 %-os tartalékkeretet is tartalmazó ellenszolgáltatás bruttó összege: 33.407.756,- Ft. 

Kiválasztás indoka: a nyertes ajánlatot követő legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás   

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével, 

a Polip 2001 Kft-vel a szerződést az e határozat szerinti vállalkozási díjjal, az ajánlatban, a 

szerződéstervezetben és az érvényes jogszabályi előírásokban foglaltaknak megfelelően 

megkösse. 

 

Határidő a szerződéskötés tervezett időpontja: 2015. július 6. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

290/2015.(VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – mivel a nyilvános tárgyalás az 

önkormányzat üzleti érdekét sértené – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján, üzleti érdekből elrendeli a „Fiatal 

családok első lakáshoz jutásának támogatása iránti kérelmek elbírálása” tárgyú, 141/2015. 

számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

291/2015.(VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – mivel a nyilvános tárgyalás az 

önkormányzat üzleti érdekét sértené – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján, üzleti érdekből elrendeli a „Lakóházak 

energetikai felújításának támogatására beérkezett pályázatok elbírálása (Horváth Lászlóné 

pályázata)” tárgyú, 135/2015. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

292/2015.(VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – mivel a nyilvános tárgyalás az 

önkormányzat üzleti érdekét sértené – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján, üzleti érdekből elrendeli a „Lakóházak 

energetikai felújításának támogatására beérkezett pályázatok elbírálása (Varga Lászlóné 

pályázata)” tárgyú, 149/2015. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

293/2015.(VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – mivel a nyilvános tárgyalás 

mind az önkormányzat, mind a másik érintett fél üzleti érdekét sértené – a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján, 

üzleti érdekből elrendeli a „Lóránt László lakás felajánlása” tárgyú, 136/2015. számú 

előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

294/2015.(VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – mivel a nyilvános tárgyalás az 

önkormányzat üzleti érdekét sértené – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján, üzleti érdekből elrendeli „A 

253/2015.(V.28.) számú képviselő-testületi határozat módosítása” tárgyú, 158/2015. számú 

előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

295/2015.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Panelkuckó” Napközi 

Otthonos Óvoda beszámolóját a 2014/2015. nevelési évről elfogadja. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

296/2015.(VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Pétfürdő Nagyközség 

Önkormányzata fiatal- és gyermekkorúak bűnmegelőzési programját első olvasatnak tekinti.  

 

Felkéri a Gondozási Központ vezetőjét, hogy a programot egészítse ki cselekvési tervvel és 

terjessze az augusztusi rendes testületi ülés elé. 

 

Határidő: 2015. augusztus havi rendes ülés 

Felelős: Papp Alexandra intézményvezető 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

297/2015.(VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

317/2014.(VI.26.), 123/2015.(III.26.), 183/2015.(IV.23.), 218/2015.(V.18.), 221/2015.(V.18.), 

224/2015.(V.18.), 225/2015.(V.18.), 229/2015.(V.28.), 230/2015.(V.28.), 235/2015.(V.28.), 

236/2015.(V.28.), 238/2015.(V.28.), 239/2015.(V.28.), 249/2015.(V.28.), 250/2015.(V.28.), 

253/2015.(V.28.), 254/2015.(V.28.), 255/2015.(V.28.), 256/2015.(V.28.), 259/2015.(V.28.), 

262/2015.(V.28.), 263/2015.(V.28.). 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

298/2015.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Nagy Zsolt 

képviselő javaslatát, miszerint készüljön előterjesztés az Önkormányzat számlavezető 

bankjának, valamint több pénzintézet számlavezetése ajánlatainak összehasonlításáról.   

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

299/2015.(VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Várpalota Kistérség Többcélú 

Társulása Társulási Tanácsának javaslatát elfogadva úgy döntött, hogy  

- a központi háziorvosi ügyelet feladatának ellátásához 2015. június 01. napjától 2016. május 

31. napjáig 17,03 Ft/hó/fő összeggel járul hozzá. 

- a 2015. május 31. napjáig fizetett hozzájárulás (18,77.-Ft/fő/hó) összeghez képest 

mutatkozó különbözetet: 1,74.-Ft/fő/hó összeget 2015. június 01. napjától 2016. május 31. 

napjáig fejlesztési támogatásként adja át a Társulás részére a központi háziorvosi ügyeleti 

feladat-ellátás minőségének megtartása érdekében. Ezt a támogatást kizárólag fejlesztésre, 

gép-, műszer- és eszköz-beszerzésre lehet felhasználni, és eszerint kell vele elszámolni. Így 
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az önkormányzati támogatás teljes összege 2015. június 01. napjától 2016. május 31. 

napjáig továbbra is 18,77.-Ft/fő/hó. 

- a hozzájárulás összegének felülvizsgálatát az egészségügyi szolgáltatások 

Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 

43/1999. Kormányrendelet megjelenését, a finanszírozás szabályainak ismertté válását 

követően haladéktalanul el kell végezni. 

 

Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Várpalota Kistérség Többcélú 

Társulását értesítse, és felhatalmazza a Társulással a finanszírozási megállapodás megkötésére, 

mely jelen határozat Mellékletét képezi. 

 

Határidő: a határozat megküldésére: 2015. június 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

300/2015.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési 

Szabályzatról szóló 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdése alapján a 

Képviselő-testület 2015. évi őszi-téli ülésszakának munkatervét a melléklet szerint elfogadja.  

 

Felkéri a tisztségviselőket, hogy a munkatervben foglaltak végrehajtását kísérjék figyelemmel.   

 

Határidő: végrehajtás: folyamatos 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

              Jánosiné Izsó Ildikó jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

301/2015.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kolping Katolikus 

Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium használatában lévő 2381. hrsz-on nyilvántartott 

óvoda és 2382 hrsz-on nyilvántartott bölcsőde épület tulajdonosa hozzájárulását adja a KEOP-

7.13.0/15 pályázati konstrukcióban a Fenntartó Szervezet által beadott pályázatban való 

részvételhez. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozatot küldje meg az 

Intézményfenntartó szervezetnek, egyben felhatalmazza a Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 

aláírására. 

 

Határidő: 2015. július 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

 



2015. ÉVI HATÁROZATOK 

95 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

302/2015.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Gáspár Zsolt Várpalota, 

Vörösmarty u. 40/A. szám alatti lakos kérelmére úgy határozott, hogy a Pétfürdő, 0303/51 hrsz-

ú szántó művelési ágú, 865 m2 területű önkormányzati tulajdonú ingatlant nem kívánja 

értékesíteni. 

 

Határidő: kérelmező értesítésére: 2015. július 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

303/2015.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban 

lévő 8105 Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 31. 4/15. szám alatti lakásingatlan további hasznosítására 

vonatkozó döntés meghozatala előtt a lakás értékbecslését független szakértővel elkészítteti, 

melyre 100.000.- Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére. 

 

Felkéri a polgármestert  

- az értékbecslés megrendelésre,  

- az elkészült értékbecslés augusztus havi testületi ülésre történő beterjesztésére, valamint  

- hogy e döntésre a költségvetési rendelet soron következő módosításakor legyen figyelemmel. 

 

Határidő az előterjesztésre: 2015. augusztus havi testületi ülés 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

304/2015.(VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Forrásfoglalás kivitelezésére 

az alábbi pályázati felhívást jelenteti meg a Veszprém megyei Naplóban és a Fejér megyei 

Hírlapban, valamint online a www.hidrologia.hu, a www.muszakiforum.hu és a 

www.magyarorszag.hu oldalakon.  

„Pályázati felhívás 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata nyílt pályázatot hirdet bonyolítói feladatok ellátására a 

település 2015-2016-ban elvégzendő forrásfoglalás kivitelezési munkáinak és az azt megelőző 

közbeszerzési eljárás lebonyolítására.  

Főbb műszaki adatok 

- 6 db csápos munkaakna 

- 2 db átemelő akna 

- 1 db szerelvény akna 

- gravitációs vezetékrendszer 296 fm 

- nyomóvezeték rendszer 228 fm 

http://www.hidrologia.hu/
http://www.muszakiforum.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
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- gépészeti munkák 

- villamosenergia ellátás 

A részletes ajánlattételi kiírás és a kiviteli tervdokumentációk a megjelenést követő naptól 

átvehetők a Pétfürdői Polgármesteri Hivatalban 10.000,- Ft vissza nem térítendő összeg 

egyidejű befizetésével.  

Cím: 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6. 

Telefon:  

Ügyintéző: 

Az ajánlatok beadásának határideje 2015. július 25. 1400 óra 

Az ajánlatok elbírálásának határideje 2015. augusztus 10.” 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a hirdetmény megjelentetéséről intézkedjen.  

 

Határidő: 2015. július 3. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

305/2015.(VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester által bekért 

árajánlatok ismeretében úgy döntött, hogy 2015. évben a PMTE bekötő út és a Berhidai út 

közötti szakaszon szigetrendszerű térvilágító kandeláberek és világítótestek kivitelezését el kell 

végeztetni.  

  

A munkák költségére 2015. évi beruházási előirányzatai között 1.500.000.- Ft-ot biztosít - 3 db 

kandeláber telepítésére - a költségvetés általános tartalékának terhére. 

 

Javasolja a polgármesternek, hogy a kivitelezésre Elektro-Csali Kft-vel kössön szerződést, 

melyben kösse ki, hogy a Kft. megfelelő világítótesteket használjon.  

Felkéri a polgármestert, hogy ezen előirányzat-módosító döntésre a költségvetési rendelet 

következő módosításánál legyen figyelemmel. 

 

Határidő: megrendelésre: 2015. július 15.  

                  kivitelezésre: szerződéskötéstől számított 45 nap 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

306/2015.(VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Újmandulás, Klapka, 

Kazinczy, Kosztolányi, Eötvös utcában a járda-felújítási, járdaépítési munkákat 2015-ben 

kivitelezteti. Ennek érdekében közbeszerzési eljárást indít.  
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A kivitelezés fedezete a 2015. évi költségvetésben e célra előirányzott bruttó 60.000 ezer Ft és 

az iskola Berhidai út 54. számú épületében a belső világítás felújításra előirányzott keretből 

12.300 ezer Ft.  

 

A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárást megindító felhívást a határozat melléklete szerint 

elfogadja, egyben az ajánlattételi dokumentációban ajánlattevők részére előírja 5 % 

tartalékkeret beépítését az ajánlati árba.  

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a felhívás megjelentetéséről, 

valamint arról, hogy a költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat vegye 

figyelembe.  

 

Határidő megjelentetésre: 2015. július 1. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

307/2015.(VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy ebben az 

évben a Horváth István Általános Iskola egyik épületében sem újíttatja fel a vizesblokkokat.   

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

308/2015.(VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 

Berhidai út 54. szám alatti iskola épület statikai felmérésére kérjen be árajánlatokat.   

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

309/2015.(VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Településfejlesztési 

Bizottságot, hogy vizsgálja meg a Horváth István Általános Iskola mindkét épületében a 

vizesblokkok műszaki állapotát. 

A felmérés eredményéről az október havi rendes ülésen számoljon be.  

 

Határidő: 2015. október 29. 

Felelős: Településfejlesztési Bizottság 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

310/2015.(VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a 

194/2015.(IV.23.) számú képviselő-testületi határozat visszavonására irányuló pénzügyi 

bizottsági javaslatot. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

311/2015.(VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 

új polgármesteri hivatali épület és az iskola közötti kerítés építésére ajánlatot benyújtóktól 

kérjen be új ajánlatot a kerítés zsalukő lábazattal történő megépítésre, mely tartalmazza a 

szükséges vasalatot is. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

312/2015.(VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Láng Géza 

alpolgármester javaslatát, mely szerint a kerítésépítésre beérkezett ajánlatok közül a legolcsóbb 

ajánlatot tevő vállalkozóval a polgármester kösse meg a szerződést. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

313/2015.(VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a Pétfürdői 

Közösségi Ház és Könyvtár (Pétfürdő, Hősök tere 5. sz.) beruházási és karbantartási munkák 

miatt 2015. július 20-tól 2015. augusztus 23-ig zárva tartson. 

 

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Közösségi Televízió műsora 2015. július 20-tól 

2015. augusztus 23-ig szünetel a szabadságolás miatt. 

 

A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a fentiekről a lakosságot a képújság 

és a Pétfürdői Krónika útján tájékoztassa.  

 

Határidő: 2015. július 01. 

Felelős: Angeli Katalin igazgató 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

314/2015.(VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Dombi Norbert 

képviselő indítványát, mely szerint a Képviselő-testület biztosítson kullancs által terjesztett 

agyvelőgyulladás elleni védőoltást minden olyan dolgozójának és közmunkásának, aki 

parkfenntartás – parkgondozással kapcsolatos munkát végez. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

315/2015.(VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete szúnyog-, illetve kullancscsípést 

megelőző szert biztosít a közfoglalkoztatottak számára, amivel a közmunkások ruháját 

rendszeresen kezelni kell.  

A költségek fedezete a községgazdálkodás dologi kiadása. 

 

Határidő a beszerzésre: 2015. július 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

316/2015.(VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Dombi Norbert 

képviselő indítványát, mely szerint a Képviselő-testület biztosítson minden közmunkásnak 

munkaruhát és bakancsot.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

317/2015.(VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetési 

rendeletben az iskola Berhidai út 54. számú épületében elvégzendő világítás felújítás műszaki 

ellenőrzésére előirányzott br. 300.000,- Ft-os keretet 272.000,- Ft-tal megemeli a kivitelezésre 

előirányzott keret terhére.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat 

vegye figyelembe. 

 

Határidő: költségvetés módosítása 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

318/2015.(VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetésben az 

iskola Hősök terei épületében lévő konyha és ebédlő átalakításának tervezésére előirányzott 

bruttó 1.300.000,- Ft-ot – a megnövekedett tervezési feladatokra tekintettel – 50.000,- Ft-tal 

megemeli az általános tartalékkeret terhére. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet módosításánál 

vegye figyelembe.  

 

Határidő: költségvetés módosítása 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

319/2015.(VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Peytu mező közvilágításának 

kiépítésével a VILATTI-TECH Kft-t (Devecser, Mező u. 4.) bízza meg. 

Kivitelezés ára: br. 3.243.476,- Ft, melynek fedezete a költségvetésben e feladatra előirányzott 

keret és az általános tartalékból 1.910.000,- Ft. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére, egyben felkéri, 

hogy a költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződéskötés: július 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

320/2015.(VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Pétkomm Kft. 

ügyvezetőjét, hogy a jelenleg általa bérelt VERTESZ telepen alakítsa ki hosszú távra a 

telephelyét. 

Ennek érdekében tájékozódjon a Nitrogénművek Zrt-nél a hosszú távú bérlés lehetőségéről, és 

arról, hogy a telephelyen milyen átalakításokat végezhet. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

321/2015.(VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

vizsgáltassa meg a Hősök terei iskola épületének déli szárnyán (étkező) az ereszcsatorna 

túlbukásának okait, intézkedjen az azonnali javításáról, a hiba kiküszöböléséről.  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

322/2015.(VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településfejlesztési Bizottság 

javaslatára úgy határozott, hogy a Berhidai út 2. szám alatti bolt előtti aszfaltozott rakodási 

területre útburkolati jelet festet, amivel felhívja a figyelmet a terület szabadon hagyására. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

323/2015.(VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településfejlesztési Bizottság 

javaslatára úgy határozott, hogy a Nitrogénművek Zrt-től érkező kamion forgalom miatt 

„Megállni tilos” táblát helyeztet ki a gyári út vége - patak hídja - után, ezzel megakadályozva a 

parkolást a Liszt Ferenc utca 14. számú épületével szemben lévő parkoló előtt. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

324/2015.(VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 

Peytu mezején lévő kiszáradt fa kivágását a Polgármesteri Hivatal által szakértő vállalkozótól 

rendelje meg, a biztonságtechnikai szempontok figyelembe vételével. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

325/2015.(VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Láng Géza 

alpolgármestert, hogy a lengyelországi Police város megkeresésére a testvérvárosi kapcsolat 

létrehozását készítse elő. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

326/2015.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakóházak energetikai 

felújításának támogatására benyújtott pályázatot elbírálta, és a lakóházak energetikai 

felújításának támogatásáról szóló 7/2013.(VI.14.) önkormányzati rendelet alapján a Pétfürdő, 

Fazekas Mihály utca 20. szám alatti lakóépület felújításához Horváth Lászlóné Pétfürdő, 

xxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakost 1.200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban 

részesíti. 

 

Fedezet a 2015. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 
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Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2015. július 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

327/2015.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakóházak energetikai 

felújításának támogatására benyújtott pályázatot elbírálta, és a lakóházak energetikai 

felújításának támogatásáról szóló 7/2013.(VI.14.) önkormányzati rendelet alapján a Pétfürdő, 

Akácfa utca 37. szám alatti lakóépület felújításához Varga Lászlóné Pétfürdő, 

xxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakost 1.200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Fedezet a 2015. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2015. július 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

328/2015.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Lóránt László 

ajánlatát a Pétfürdő Liszt Ferenc utca 8. 4/2. szám alatti lakásingatlan átvétele tárgyában és úgy 

döntött, hogy nem szándékozik megvásárolni a felajánlott ingatlant. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa Lóránt Lászlót. 

 

Határidő: 2015. július 10.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

329/2015.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 253/2015.(V.28.) számú 

határozatát a következők szerint módosítja: 
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1.) A határozat első bekezdésének a második gondolatjelet követő szövege a következőre 

módosul: 

 

„vállalkozási szerződés e határozat melléklete szerint módosítását jóváhagyja.” 

 

2.) A határozat második bekezdéséből az a) pontot, és a pontmegjelölést törli. 

3.) A határidő a) pontját törli, a b) pontban megjelölt határidőt pedig – pontmegjelölés nélkül – 

a „szerződés jóváhagyó záradékkal történő ellátásától számított 15 nap”-ra módosítja.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

330/2015.(VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2014. évi támogatására benyújtott pályázatokat elbírálta, és a 18/2008.(XII.12.) 

számú önkormányzati rendelete alapján – a Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 26. 4/15. szám alatti 

lakás megvásárlásához - Gecse Tünde és Fiál Gergő Gyula 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakosokat 300.000,- Ft vissza nem térítendő 

támogatásban részesíti. 

 

Határidő: 2015. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

331/2015.(VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Szeivoltné 

Balogh Erika és Szeivolt Zoltán xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx alatti lakos fiatal családok első 

lakáshoz jutásának 2015. évi támogatására benyújtott pályázata nem felel meg Pétfürdő 

Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a fiatal családok első lakáshoz jutásának 

támogatásáról szóló 18/2008.(XII.12.) számú önkormányzati rendeletében foglalt feltételeknek, 

ezért pályázata alapján támogatásban nem részesíthető. 

 

Határidő a határozat megküldésére: 2015. július 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

332/2015.(VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a Várpalota-Pétfürdő vagyonmegosztás tárgyában megismételt eljárásban folyó perben a 

Veszprémi Törvényszék által hozott I. fokú ítélet ellen a képviselettel megbízott ügyvédi irodák 

által fellebbezést nyújtson be.                                                

 

Határidő az ítélet kézhezvételét követő 15 nap. 
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Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

333/2015.(VII. 23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – mivel a nyilvános tárgyalás az 

önkormányzat üzleti érdekét sértené – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján, üzleti érdekből elrendeli a „Lakóházak 

energetikai felújításának támogatására beérkezett pályázatok elbírálása (Liszt Ferenc utca 27-

31. Társasház pályázata)” tárgyú, 165/2015. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

334/2015.(VII. 23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő indítványát, mely szerint a térfigyelő kamerarendszer közbeszerzési eljárása nyílt 

pályázati eljárás legyen. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

335/2015.(VII. 23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a térfigyelő kamerarendszer 

közbeszerzési eljárását megindító felhívását a határozat melléklete szerint elfogadja, egyben az 

ajánlattevők részére előírja 5 % tartalékkeret beépítését az ajánlati árba.  

Felkéri a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívást és kiírási dokumentációt közvetlenül 

küldje meg a következő három – az előzetes ismeretek szerint a feltételeket teljesíteni képes – 

gazdasági szervezetnek: 

 Balassa-Security Vagyonvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.  

2660 Balassagyarmat, Óváros tér 26. 

AS Solutions Kft.  

1119 Budapest, Pajkos u. 80.  

Zavéd Patent Kft.  

8900 Zalaegerszeg, Sport u. 2.  

 

Határidő: 2015. július 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

336/2015.(VII. 23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

javaslata alapján megállapítja, hogy a „Pétfürdőn az Állomás utca út és járda építési 

valamint a Berhidai úton kapubehajtók és buszöböl kialakítási munkái” tárgyú 

közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatok közül a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 

(Kbt.) 74. § (1) bekezdésének e.) pontja szerint a Pentavia Építőipari Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. (1225 Budapest, Nagytétényi u. 254. B. ép. Fszt. 1.) ajánlata érvénytelen. 

 

Határidő az ajánlattevő (összegezésben történő) értesítésére: 2015. július 24. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

337/2015.(VII. 23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

javaslata alapján megállapítja, hogy a „Pétfürdőn az Állomás utca út és járda építési 

valamint a Berhidai úton kapubehajtók és buszöböl kialakítási munkái” tárgyú 

közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatok közül a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 

(Kbt.) 74. § (1) bekezdésének e.) pontja szerint a Soltút Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) 

ajánlata érvénytelen. 

 

Határidő az ajánlattevő (összegezésben történő) értesítésére: 2015. július 24. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

   

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

338/2015.(VII. 23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

javaslata alapján a „Pétfürdőn az Állomás utca út és járda építési valamint a Berhidai úton 

kapubehajtók és buszöböl kialakítási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményét az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

 

   Nyertes ajánlattevő:  

Hornyák Szállítási és Szolgáltató Kft.  

2890 Tata, Faller Jenő úti Ipartelep 2158/59. hrsz. 

Az 5 %-os tartalékkeretet is tartalmazó ellenszolgáltatás bruttó összege: 34.569.447,-Ft.   

Kiválasztás indoka: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás   

 

   Nyertes ajánlattevőt követő ajánlattevő:  

COLAS ÚT Zrt. 
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1113 Budapest, Bocskai u. 73.  

 

Az 5 %-os tartalékkeretet is tartalmazó ellenszolgáltatás bruttó összege: 35.922.593,- Ft.    

Kiválasztás indoka: a nyertes ajánlatot követő legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás   

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével, 

a Hornyák Szállítási és Szolgáltató Kft-vel a szerződést az e határozat szerinti vállalkozási 

díjjal, az ajánlatban, a szerződéstervezetben és az érvényes jogszabályi előírásokban 

foglaltaknak megfelelően megkösse. 

 

Határidő a szerződéskötés tervezett időpontja: 2015. augusztus 4. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

339/2015.(VII. 23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskola Berhidai út 54. számú 

épülete előtti lépcső és térburkolat felújítása kapcsán felkéri a tervezőt, hogy tervezze át a 

kiadott tervet, mivel nem vette figyelembe a diófa gyökereit.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

340/2015.(VII. 23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a pétfürdői szennyvízelvezető 

víziközmű-rendszerre vonatkozó a Bakonykarszt Zrt. által összeállított 2016-2030. időszakra 

vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa a Bakonykarszt Zrt. 

vezérigazgatóját. 

 

Határidő: tájékoztatásra augusztus 19. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

341/2015.(VII. 23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a várpalotai ivóvízellátó 

víziközmű-rendszerre vonatkozó, a Bakonykarszt Zrt. által összeállított 2016-2030. időszakra 

vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja. 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa a Bakonykarszt Zrt. 

vezérigazgatóját. 

 

Határidő: tájékoztatásra augusztus 19. 
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Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

342/2015.(VII. 23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Berhidai úti iskolaépület 

statikai szakvéleményének elkészítésére 900.000,- Ft fedezetet biztosít az általános 

tartalékkeret terhére.  

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat 

vegye figyelembe.  

Határidő: költségvetési rendelet módosítása  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

343/2015.(VII. 23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hornyák Szállítási és 

Szolgáltató Kft-vel 2015. június 29-én a „Pétfürdőn az Ifjúsági tó melletti parkoló kialakítási 

munkáinak kivitelezése a Közlekedésfejlesztési Mérnöki Iroda Kft. által készített 

tervdokumentáció alapján a Vállalkozó által május 19-én benyújtott és a Megrendelő által 

2015. június 16-án elfogadott versenyajánlat szerint” projekt tárgyában megkötött vállalkozási 

szerződést e határozat melléklete szerint módosítja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására, valamint 

felkéri a módosításról szóló tájékoztató jogszabályi előírások szerinti közzétételére.  

Határidő aláírásra: 2015. július 30. 

     közzétételre: 2015. augusztus 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

344/2015.(VII. 23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bölcsőde udvarán kialakítandó 

új homokozó megvalósítása céljából bruttó 310.000,- Ft fedezetet biztosít az általános 

tartalékkeret terhére. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat 

vegye figyelembe.  

 

Határidő: költségvetési rendelet módosítása  

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

345/2015.(VII. 23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gesztenyesor - Szabadtéri 

Színpad-Szajna patak - PMTE bekötő út által határolt terület rendezésére beérkezett árajánlatok 

alapján úgy határozott, hogy a munkát egyik vállalkozótól sem rendeli meg.  

A terület rendezésére az ősz folyamán visszatér a Képviselő-testület.  

Határidő: 2015. szeptember havi rendes ülés 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

346/2015.(VII. 23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Iskola kosárlabda pályájának 

műanyag borítását 2015. évben elvégezteti.  

A kivitelezéssel Vékony Csaba egyéni vállalkozót bízza meg.  

Kivitelezés ára: bruttó 7.254.240,- Ft, melynek fedezete a költségvetésben e célra előirányzott 

keret.  

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.  

Határidő: 2015. július 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

347/2015.(VII. 23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 130.000,- Ft fedezetet biztosít az 

általános tartalékkeret terhére a Peytu mező közvilágítás kivitelezésének műszaki ellenőrzésére.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat 

vegye figyelembe.  

 

Határidő: költségvetési rendelet módosítása  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

348/2015.(VII. 23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogorvosi rendelő bejárati ajtó 

cseréjére 220.000,- Ft fedezetet biztosít az általános tartalékkeret terhére. 
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Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat 

vegye figyelembe.  

 

Határidő: költségvetési rendelet módosítása  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

349/2015.(VII. 23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Berhidai út 58-60. Társasház 

kérelmére a Berhidai út 58-60. Társasház méretlen villamos fővezeték hálózatának 

felújításához 300.000,- Ft visszatérítendő támogatást nyújt 2018. szeptember 30-ig. Fedezet: 

költségvetés általános tartaléka 

 

A támogatás visszafizetése az alábbi ütemezés szerint történik: 

2016. szeptember 30.   100.000,- Ft 

2017. szeptember 30.   100.000,- Ft 

2018. szeptember 30.   100.000,- Ft 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatásról 

szóló szerződés megkötésére, egyben felkéri, hogy a költségvetési rendelet módosításakor a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe.  

 

Határidő szerződés megkötésére: 2015. augusztus 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

350/2015.(VII. 23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 

pétfürdői Horváth István Általános Iskola köznevelési feladatellátásának biztosítása és 

működőképességének megőrzése érdekében haladéktalanul kezdeményezzen tárgyalásokat a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Várpalotai Tankerületének igazgatójával a vitás 

kérdések rendezésére. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a tárgyalások lefolytatására 

azzal, hogy az önkormányzat nem zárkózik el a fenntartási-, valamint működtetési költségek 

viseléséről 2013. december 30-án megkötött megállapodás mindkét fél érdekét szolgáló 

kiegészítésétől, illetve az ugyanezen a napon megkötött használati szerződés módosításától. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a tárgyalások eredményéről valamennyi 

képviselőt tájékoztassa, illetve a tanév megkezdése előtti képviselő-testületi döntés 

szükségessége miatt augusztus 13-ára hívjon össze rendkívüli testületi ülést, melyre hívja meg 

a KLIK döntésre jogosult képviselőjét. 
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Határidő a tárgyalások eredményéről történő tájékoztatásra: 2015. augusztus 13.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

351/2015.(VII. 23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskola Hősök terei épületében 

a konyha és étkező kialakítását 2016-ban végzi el. A 2015. évi költségvetésben e célra 

elkülönített 5.000 ezer Ft-ot általános tartalékba helyezi.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat 

vegye figyelembe.  

 

Határidő: költségvetési rendelet módosítás  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

352/2015.(VII. 23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a polgármester 

javaslatát, mely szerint az iskola Hősök terei épülete melegvíz ellátásának és fűtési 

rendszerének alternatív energiával való biztosításáról szóló tanulmány elkészítésére kérjen be 

árajánlatot.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

353/2015.(VII. 23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a polgármester 

határozati javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület az Ifjúsági tavon 2015. augusztus 15-től 

2015. október 1-ig 1500 és 1900 óra között ingyenes csónakázási lehetőséget biztosítana. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

354/2015.(VII. 23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a csónakázó tó 

környezetének fejlesztése, és karbantartása okán, az alábbi munkálatok elvégzését rendelje meg 

a Pétkomm Kft-től: 

 

1. A Pétkomm Kft. az önkormányzat tulajdonában lévő egyik csónakkal járja be a tavat és 

tisztítsa meg a felszínét. (rendszeresen) 

Határidő: 2015. július 30. (utána a további tisztítás folyamatos)  

Felelős: Füle Tibor ügyvezető  
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2. A Pétkomm Kft. pótolja a tó parkjának elszáradt fáit. 

Határidő: 2015. november 30. 

Felelős: Füle Tibor ügyvezető  

 

3. A Pétkomm Kft. vágja ki a szabadtéri szaletli mellett található kiszáradt fát, a tönköt 

távolítsa el. Helyette ültessen újat.  

Határidő: 2015. november 30.  

Felelős: Füle Tibor ügyvezető  

 

4. A Pétkomm Kft. a tósétányhoz hasonlóan a fitneszeszközök környezetének parkosítását is 

alakítsa ki. 

Határidő: 2015. november 30. 

Felelős: Füle Tibor ügyvezető  

 

5. A Pétkomm Kft. a tómeder falából távolítsa el gyökerestől a fűzfahajtásokat. 

Határidő: 2015. július 30.  

Felelős: Füle Tibor ügyvezető  

 

Az elvégzett feladatokról Füle Tibor ügyvezető írásban számoljon be a Képviselő-testületnek. 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

355/2015.(VII. 23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy: 

 

a) amennyiben a csónakázó tó hídjának festésére még érvényes a kivitelező által vállalt 

garancia, úgy a szerződésben foglaltakat érvényesítse. Szólítsa fel a kivitelezőt, hogy a vállalt 

garanciát teljesítse.  

b) a csónakázó tó hídjának felújítását (hegesztés, homokszórás, alapozás, festés) méresse fel, 

és a költségek fedezetét a 2016-os év költségvetésében irányozza elő.  

A megtett intézkedésről a polgármester a következő testületi ülésen számoljon be. 

Határidő a): 2015. július 30.  

                 b) felmérésre, árajánlatkérésre: 2015. október 30.  

                 a felújítás megrendelésére: 2016. április 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

356/2015.(VII. 23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete nem fogadta el Dombi Norbert képviselő javaslatát, 

mely szerint a csónakázó tó megcsúszott partszakaszának (a stégtől a csónakház irányába a 

szükséges hosszon) megtámasztására vörösfenyő cölöpsor elhelyezésére, a murvaterítés 

eltávolítására, illetve mosott gyöngykavics terítésére kérjen be a polgármester – a beruházási 

rendeletnek megfelelően – árajánlatokat. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

357/2015.(VII. 23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a Forrásfoglalás kivitelezésére a pályázati felhívást ismételten megjelentesse a Veszprém 

megyei Naplóban és a Fejér megyei Hírlapban, valamint e lapok online felületén is.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

358/2015.(VII. 23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakóházak energetikai 

felújításának támogatására benyújtott pályázatot elbírálta, és a lakóházak energetikai 

felújításának támogatásáról szóló 7/2013.(VI.14.) önkormányzati rendelet alapján a Pétfürdő, 

Liszt Ferenc utca 27-29-31. szám alatti lakóépület felújításához a Liszt Ferenc utca 27-31. 

Társasházat 16.999.072,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

Fedezet a 2015. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2015. július 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

359/2015.(VIII.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – mivel a nyilvános tárgyalás az 

önkormányzat üzleti érdekét sértené – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján, üzleti érdekből elrendeli a „Lakóházak 

energetikai felújításának támogatására beérkezett pályázatok elbírálása” tárgyú, 184/2015. és 

185/2015. számú előterjesztések zárt ülésen történő tárgyalását. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

360/2015.(VIII.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – mivel a nyilvános tárgyalás 

mind az önkormányzat, mind a másik érintett fél üzleti érdekét sértené – a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján, 

üzleti érdekből elrendeli az „Önkormányzati érdekű lakásigénylés” tárgyú, 186/2015. számú 

előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

361/2015.(VIII.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tervező által bemutatott Bőhm 

Ferenc utca teljes hosszában menő és az útpályaszerkezet alatt menő zárt csapadékcsatorna 

tervezését támogatja. 

Az egyeztetés eredményeként felkéri a tervezőt, hogy  

a) ne csak a Bánk Bán utca felől jövő csapadékvíz elvezetéséről, hanem a továbbvezető 

földútról jövő csapadékvíz elvezetéséről is gondoskodjon, 

b) terven külön fejezetben jelenjen meg a burkolat helyreállítás és felújítás. 
 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

362/2015.(VIII.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a Testület kérje fel a KLIK-et, hogy az Alba Idea Kft-ével 

kötött szerződést mondja fel, és az eddig karbantartást végző vállalkozóval kösse meg a 

szerződést a többi gépre együttesen.  
 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

363/2015.(VIII.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ Várpalotai Tankerületének igazgatójával – a polgármester és a 

jegyző által – folytatott tárgyalás eredményéről szóló tájékoztatást. 

 

I. A Képviselő-testület 

a) felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetés készítésekor még nem tervezett működtetői feladatok 

ellátásához szükséges előirányzatok összegének, valamint az iskola eszközigényének 

felmérését végezze el, 

b) felkéri a polgármestert, hogy a működtetői kötelezettség körébe tartozó nyomtatók és 

számítógépek karbantartására, javítására kérjen be árajánlatokat és a legkedvezőbb 

ajánlattevővel kössön szerződést, 

c) felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2 db nagyteljesítményű hálózati nyomtató-

fénymásoló-szkenner állapotát vizsgáltassa felül és amennyiben rendszeres használatra még 
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alkalmasak, a teljes körű üzemeltetési szerződést a KLIK-től vegye át, amennyiben az eszközök 

állapota már nem megfelelő, vizsgálja meg más konstrukció alkalmazásának lehetőségét, 

d) felhatalmazza a polgármestert az internetelérést biztosító szerződés számlafizetői adatainak 

önkormányzatra történő visszamódosítására, illetve, hogy egyidejűleg vizsgálja meg 

kedvezőbb díjcsomagra váltás lehetőségét. 

 

II. A Képviselő-testület vállalja, hogy a pétfürdői Horváth István Általános Iskola köznevelési 

feladatellátásának ellátásához történő hozzájárulásként a 2015/2016. tanév első félévére a 

fénymásolók és nyomtatók használatához 5 doboz (25 csomag) fénymásolópapírt biztosít.  

 

III. Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert és a jegyzőt, hogy a KLIK-kel 2013. december 

30-án megkötött használati szerződés és fenntartási-, valamint működtetési költségek 

viseléséről szólót megállapodás jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelő módosítását az e 

határozatban foglaltak figyelembevételével készítse elő. 

 

Határidő az I/a pontra: 2015. szeptember 3-ai testületi ülés 

                az I/b-d) pontra: haladéktalanul 

                a II. pontra: 2015. szeptember 15. 

                a III. pontra: 2015. szeptember 24-ei testületi ülés 

  

Felelős: az I/a és III. pontra: Jánosiné Izsó Ildikó jegyző 

              az I/b-d, II. és III. pontra: Horváth Éva polgármester 
 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

364/2015.(VIII. 13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a polgármester 

javaslatát, miszerint a tanulmányi ösztöndíj pontozásánál a közösségi tevékenységért adható 

egy pontot a 4,51 feletti tanulmányi eredményért járó ponthoz számolja. 

 

 
 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

365/2015.(VIII. 13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a polgármester 

javaslatát, miszerint a tanulmányi ösztöndíj pontozásánál a közösségi tevékenységér, mint 

bírálati szempont maradjon ki. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

366/2015.(VIII. 13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el az alpolgármester 

javaslatát, miszerint a tanulmányi ösztöndíj pontozásánál a kiemelkedő művészeti és sport 

tevékenység a megyei döntőbe jutással induljon. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

367/2015.(VIII. 13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközök, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. 

rendelet 29. §-ában foglalt kötelezettségének eleget téve „Pétfürdő Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-testületének Szabályzata Pétfürdő Nagyközség 

településfejlesztésével és településrendezésével összefüggő partnerségi egyeztetésről” 

szóló szabályzatot e határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Szabályzat közzétételéről a 

helyben szokásos módon gondoskodjon. 

 

Határidő: 2015. augusztus 17.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

   Jánosiné Izsó Ildikó jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

368/2015.(VIII. 13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a jegyző által 

előterjesztett a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel 

összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 

103/A. § (2) bekezdése értelmében a Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési 

Kamara Megyei Elnöksége VE01-01745-4/2015 számú állásfoglalása elleni kifogást elutasító 

határozatot.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

369/2015.(VIII. 23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a mező- és erdőgazdasági földek 

forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti 

szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 103/A. § (2) bekezdése alapján megállapítja, hogy 

a Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnöksége VE01-

01745-4/2015 számú állásfoglalása megsértette a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 

szóló 2013. évi CXXII. 24.” (2) bekezdésében foglaltakat, ezért azt megváltoztatja, a Pétfürdő 

0275/71 hrsz-on nyilvántartott föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés szerinti 

szerző féllel a föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés jóváhagyását támogatja.  

(A részletes indokolást az érintettek közvetlenül megkapták.) 

Határidő: az értesítésre: 2015. augusztus 28.  

Felelős: Jánosiné Izsó Ildikó jegyző 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

370/2015.(VIII. 13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakóházak energetikai 

felújításának támogatására benyújtott pályázatot elbírálta, és a lakóházak energetikai 

felújításának támogatásáról szóló 7/2013.(VI.14.) önkormányzati rendelet alapján a Pétfürdő, 

Babits Mihály u. 43. szám alatti lakóépület felújításához Lehoczky Andrea Pétfürdő, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakost 1.151.818,- Ft vissza nem térítendő támogatásban 

részesíti. 

 

Fedezet a 2015. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2015. augusztus 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

371/2015.(VIII. 13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakóházak energetikai 

felújításának támogatására benyújtott pályázatot elbírálta, és a lakóházak energetikai 

felújításának támogatásáról szóló 7/2013.(VI.14.) önkormányzati rendelet alapján a Pétfürdő, 

Bánk Bán u. 16. szám alatti lakóépület felújításához Molnár Ferencné Pétfürdő, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakost 1.200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban 

részesíti. 

 

Fedezet a 2015. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2015. augusztus 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

372/2015.(VIII.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 31. 

IV/1. szám alatti önkormányzati lakást önkormányzati érdekből juttatott bérlakásként kívánja 

hasznosítani. 
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A lakás bérlőjeként 2015. augusztus 14-től kijelöli a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőjét, 

Fülöp Ildikó Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakost.  

A bérleti díj 5.000.,- Ft + rezsi + közös költség/hó. 

A bérleti díjat a Képviselő-testület minden év június 30-ig felülvizsgálja és dönt annak 

mértékéről.  

A bérleti jogviszony a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatánál és szerveinél történő 

alkalmazás ideje alatt áll fenn, annak megszűnésekor a bérleti jogviszony is megszűnik. 

A beköltözhetőség érdekében a sürgősen elvégzendő munkák anyagköltségét – számla 

ellenében – 500.000.- Ft erejéig vállalja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező bérleti szerződés megkötésére. 

 

Határidő a szerződés megkötésére: 2015. augusztus 14.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

373/2015.(VIII. 13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közösségi Ház és Könyvtár 

2015 évi költségvetési előirányzatát az alábbiak szerint módosítja: 

- személyi juttatás:    + 866.254,- Ft 

- járulékok:    + 233.888,- Ft 

 

Fedezet a 2015 évi költségvetés általános tartaléka.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat 

vegye figyelembe. 

 

Határidő: költségvetési rendelet módosítása 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 
 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

374/2015.(VIII. 13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogorvosi rendelőben a 

kezelőegységet lecseréli. 

Az új kezelőegység szállítója és telepítője: MODENT Kft. Budapest, Rózsa u. 29.  

Beszerzés és telepítés ára: br. 6.694.159,-Ft, melynek fedezete az általános tartalék. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére, egyben felkéri, 

hogy a költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 
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A Képviselő-testület megbízza az alpolgármestert, hogy a Kft-vel megkezdett tárgyalást - a 

használt orvosi szék 400.000.- Ft-ért történő visszavásárlásáról –folytassa le és annak 

eredményéről számoljon be a szeptember 3-i ülésen. 

 

Határidő a) a megrendelésre: 2015. augusztus 30. 

                b) a használt gép visszavételéről folytatott tárgyalás befejezésére: szeptember 3. 

Felelős a) pontra: Horváth Éva polgármester 

  b) pontra: Láng Géza alpolgármester   

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

375/2015.(VIII. 13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a MEVA-

HU Kft-től (Környe, Budai út 1/B) –annak 2015.07.23-i árajánlata alapján- 30 db A6399 típusú 

hulladéktárolót és 30 db A6999 típusú horganyzott oszlopot megrendel. 

 

A megrendelés összköltsége: 1.170.000,- Ft + ÁFA = 1.485.900,- Ft.  

A hulladéktárolók az alábbi helyszínekre lesznek kihelyezve: 

 

1.) 4 db temető 

Költség: 198.120,- Ft, melynek fedezete a temető költségvetésében a kisértékű tárgyi 

eszközök beszerzésére előirányzott keret.  

 

2.) 26 db parkfenntartás 

- 5 db tó környéke 

- 4 db PMTE parkoló 

- 1 db Malom emlékmű 

- 7 db Új Hivatal környéke 

- 2 db Peytu mező járda 

- 1 db Ady Endre és Iskola utca kereszteződése 

- 6 db tartalék 

Költség: 1.287.780,- melynek fedezete a parkfenntartás költségvetésében a kisértékű tárgyi 

eszközök beszerzése még felhasználható keret és az általános tartalékból 600.000,- Ft.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a megrendelés aláírására, egyben felkéri, hogy a költségvetési 

rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: a megrendelésre: 2015. augusztus 25. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

376/2015.(VIII. 13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bocskai u. 47/1. 

önkormányzati lakás felújítására - az irreálisan magas vállalkozási összeg miatt - az ajánlatot 

nem fogadja el. 
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A Képviselő-testület az ajánlatkérést az elvégzendő munkákra október hónapban megismétli. 

 

Határidő: az ismételt ajánlatkérésre: 2015. október 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

377/2015.(VIII. 13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyár alatti kiskertek útjainak 

felújítására beérkezett ajánlatokat megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 

 

1.) A beérkezett ajánlatok magas ára miatt az eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 

 

2.) Ismételten ajánlatot kér be a földutak gréderrel (útgyalu) történő lehúzására és az így 

keletkezett földdel hengereléssel történő tömöríttetésére, maximum 2,5 méter szélességben. 

 

Határidő: az ismételt ajánlatkérésre: 2015. augusztus 30.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

378/2015.(VIII. 13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Pénzügyi 

Bizottság javaslatát mely szerint az Iskola udvar hátsó kerítés megépítésére az új ajánlattételi 

felhívásban az szerepeljen, hogy a kerítés kerítéspaneles megoldással, szinterezett, zöld színben 

épüljön. 

 

 
 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

379/2015.(VIII. 13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskola kerítésének 

bontásának, építésére, festésére beérkezett t ajánlatokat megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 

1.) A beérkezett ajánlatok magas ára miatt az eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 

2.) A Képviselő-testület az Iskola udvar hátsó kerítésének építésére új ajánlattételi felhívást tesz 

közzé az alábbi feltételekkel: 

a) az elbontandó kerítéselemek felhasználásával,  

b) 15x25x100-as vagy 50-es zsalukő lábazati elemekből 

c) betonalapozással épüljön. 

d) az árajánlat tartalmazza a régi kerítés lábazatának elbontását is. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

380/2015.(VIII.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 



2015. ÉVI HATÁROZATOK 

120 

 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – mivel a nyilvános tárgyalás az 

önkormányzat üzleti érdekét sértené – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján, üzleti érdekből elrendeli a 

„Vagyonper” tárgyú, 192/2015. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

381/2015.(VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Várpalota-Pétfürdő vagyonper 

eddigi jogi képviselőivel - a Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, képviseli ifjabb dr. Gábor László 

ügyvéd és a Kománovics Ügyvédi Iroda, képviseli dr. Kománovics Ibolya – az önkormányzat 

jogi képviseletéről szóló szerződést közös megegyezéssel megszünteti. 

A Képviselő-testület új jogi képviselőt kíván felkérni a másodfokú eljárásban való képviseletre. 

A képviselő személyéről szóló döntést a szeptember 3-i rendes testületi ülésen hozza meg. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

382/2015.(IX.3.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – mivel a nyilvános tárgyalás az 

önkormányzat üzleti érdekét sértené – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján elrendeli a „Tapasztó Tamás kérelme” 

tárgyú, 193/2015. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

383/2015.(IX.3.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – mivel a nyilvános tárgyalás az 

önkormányzat üzleti érdekét sértené – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján elrendeli a „Kollár István felajánlása 

a Pétfürdő, 0303/57 és 0303/58 hrsz-ú ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülésére” tárgyú, 

195/2015. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

384/2015.(IX.3.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – mivel a nyilvános tárgyalás az 

önkormányzat üzleti érdekét sértené – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján elrendeli a „Forrásfoglalás lebonyolítói 

feladatainak ellátására beérkezett ajánlatok” tárgyú, 212/2015. számú előterjesztés zárt ülésen 

történő tárgyalását. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

385/2015.(IX.3.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – mivel a nyilvános tárgyalás az 

önkormányzat üzleti érdekét sértené – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján elrendeli a „Vagyonper” tárgyú, 

217/2015. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

386/2015.(IX.3.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – mivel a nyilvános tárgyalás az 

önkormányzat üzleti érdekét sértené – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján elrendeli a „Fiatal családok első 

lakáshoz jutásának támogatása iránti kérelmek elbírálása” tárgyú, 218/2015. számú 

előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

387/2015.(IX.3.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közösségi Ház és Könyvtár 

2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

388/2015.(IX.3.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár és a UPC Magyarország Kft. közötti Egyedi Előfizetői szerződés megkötését 

a bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

389/2015.(IX.3.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi előirányzatait az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

1. Közösségi Ház 

    1.1. Beruházások  

1.1.1. Közösségi televízió rendszer kiépítése    -5.000 ezer Ft 

1.1.2. enkód                   +724 ezer Ft 

1.1.3. kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 
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 - 5 db szünetmentes         +490 ezer Ft 

  - hangtechnika        +453 ezer Ft 

    1.2. Dologi kiadások (UPC bérleti díj)                +160 ezer Ft 

 

2. Általános tartalék                   +3.173 ezer Ft 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosításánál a határozatban 

foglaltakat vegye figyelembe.  

 

Határidő: költségvetési rendelet módosítása  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

390/2015.(IX.3.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja a jegyzőt, hogy az új 

Polgármesteri Hivatal bútorozásának beszerzéseit – amíg az eddigi megrendeléseket, 

tervezeteket be nem mutatta a Képviselő-testületnek – állítsa le. 

 

Határidő: 2014. szeptember 24-i rendes ülés 

Felellős: Jánosiné Izsó Ildikó jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

391/2015.(IX.3.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

424/2014.(VIII.27.),         237/2015.(V.28.),       260/2015.(V.28.),      261/2015.(V.28.), 

265/2015.(V.28.),             270/2015.(V.28.),       273/2015.(VI.10.),     276/2015.(VI.10.), 

278/2015.(VI.11.),           279/2015.(VI.11.),      280/2015.(VI.11.),     281/2015.(VI.11.), 

282/2015.(VI.11.),           283/2015.(VI.11.),      284/2015.(VI.11.),     285/2015.(VI.11.), 

286/2015.(VI.11.),           287/2015.(VI.11.),      288/2015.(VI.22.),     289/2015.(VI.22.), 

299/2015.(VI.25.),           301/2015.(VI.25.),      302/2015.(VI.25.),     303/2015.(VI.25.), 

304/2015.(VI.25.),           305/2015.(VI.25.),      306/2015.(VI.25.),     313/2015.(VI.25.), 

315/2015.(VI.25.),           319/2015.(VI.25.),      323/2015.(VI.25.),     326/2015.(VI.25.), 

327/2015.(VI.25.),           328/2015.(VI.25.),      331/2015.(VI.25.),     332/2015.(VI.25.), 

335/2015.(VII.23.),         336/2015.(VII.23.),     337/2015.(VII.23.),    338/2015.(VII.23.), 

340/2015.(VII.23.),         341/2015.(VII.23.),     343/2015.(VII.23.),    345/2015.(VII.23.), 

346/2015.(VII.23.),         349/2015.(VII.23.),      350/2015.(VII.23.),   354/2015.(VII.23.) 1. és 

5. pontja,                         357/2015.(VII.23.),      358/2015.(VII.23.),    367/2015.(VIII.13.), 

372/2015.(VIII.13.),       374/2015.(VIII.13.),      375/2015.(VIII.13.). 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
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392/2015.(IX.3.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Bizottság, a 

Polgármester és a Jegyző által előterjesztett – 2015. I. félévi szociális ellátásokról szóló – 

beszámolót elfogadja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

393/2015.(IX.3.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

javaslata alapján megállapítja, hogy a „Pétfürdőn járdák építési munkáinak kivitelezése 

2015-ben” tárgyú  közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatok közül a közbeszerzésekről szóló 

2011. évi CVIII. (Kbt.) 74. § (1) bekezdésének e.) pontja szerint a Hornyák Szállítási és 

Szolgáltató Kft. (2890 Tata, Faller Jenő úti Ipartelep 2158/59.) ajánlata érvénytelen. 

 

Határidő az ajánlattevő (összegezésben történő) értesítésére: 2015. szeptember 7. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

394/2015.(IX.3.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

javaslata alapján megállapítja, hogy a „Pétfürdőn járdák építési munkáinak kivitelezése 

2015-ben” tárgyú  közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatok közül a közbeszerzésekről szóló 

2011. évi CVIII. (Kbt.) 74. § (1) bekezdésének e.) pontja szerint a PARK-TÉR-Útépítő és 

Fenntartó Bt. (1048 Budapest, Falemez u. 11.ajánlata érvénytelen. 

 

Határidő az ajánlattevő (összegezésben történő) értesítésére: 2015. szeptember 7. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

395/2015.(IX.3.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

javaslata alapján megállapítja, hogy a „Pétfürdőn járdák építési munkáinak kivitelezése 

2015-ben” tárgyú  közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatok közül a közbeszerzésekről szóló 

2011. évi CVIII. (Kbt.) 74. § (1) bekezdésének e.) pontja szerint a Strabag Általános Építő 

Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark „D” épület) ajánlata érvénytelen. 

 

Határidő az ajánlattevő (összegezésben történő) értesítésére: 2015. szeptember 7. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

396/2015.(IX.3.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

javaslata alapján megállapítja, hogy a „Pétfürdőn járdák építési munkáinak kivitelezése 

2015-ben” tárgyú közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatok közül a közbeszerzésekről szóló 

2011. évi CVIII. (Kbt.) 74. § (1) bekezdésének e.) pontja szerint a LAVER Kft. (8200 

Veszprém, Házgyári u. 1.) ajánlata érvénytelen. 

 

Határidő az ajánlattevő (összegezésben történő) értesítésére: 2015. szeptember 7. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

397/2015.(IX.3.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

javaslata alapján a „Pétfürdőn járdák építési munkáinak kivitelezése 2015-ben” tárgyú 

közbeszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

   Nyertes ajánlattevő:  

Nyudut Kft.  

9022 Győr, Teleki l. u. 46. II./13. 

Az 5 %-os tartalékkeretet is tartalmazó ellenszolgáltatás bruttó összege: 43.740.921,- Ft.   

Kiválasztás indoka: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás   

 

   Nyertes ajánlattevőt követő ajánlattevő:  

PRACTICAL Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. 

8200 Veszprém, Házgyári u. 26. 

 

Az 5 %-os tartalékkeretet is tartalmazó ellenszolgáltatás bruttó összege: 45.860.523,- Ft.    

Kiválasztás indoka: a nyertes ajánlatot követő legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás   

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével, 

a Nyudut Kft-vel a szerződést az e határozat szerinti vállalkozási díjjal, az ajánlatban, a 

szerződéstervezetben és az érvényes jogszabályi előírásokban foglaltaknak megfelelően 

megkösse. 

 

Határidő a szerződéskötés tervezett időpontja: 2015. szeptember 18. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

   

   

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

398/2015.(IX.3.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 
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Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a térfigyelő kamerarendszer 

központjáról való döntés megalapozásához az alábbi alternatívákat tartalmazó előterjesztés 

kidolgozására kéri fel a polgármestert: 

1. a központ a Polgármesteri Hivatal régi épületében lesz  kialakítva, helyi működtetéssel 

2. a központ várpalotai végponttal történő működtetése   

 

A Képviselő-testület az alternatívák költségvonzatának ismeretében az október havi rendes 

ülésén dönt a központ helyszínéről és működtetéséről. 

 

Határidő: október havi rendes testületi ülés 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

399/2015.(IX.3.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Liszt Ferenc u. 29. 1/4. és Liszt 

Ferenc u. 31. 4/13. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás energetikai felújításának önrészét 

egy összegben fizeti ki, az alábbiak szerint:  

 

 

Egy lakásra jutó költség: 

1. Fűtés korszerűsítés:     46.428,- Ft 

2. Közös nyílászárók cseréje:    50.668,- Ft 

3. Ablakok cseréje:                       241.266,- Ft 

4. Hőszigetelés:             312.126,- Ft  

        Összesen:     650.488,- Ft 

 

A két lakás felújításának költsége 1.300.976,- Ft, melynek fedezete az általános tartalék. 

Felhatalmazza a polgármestert a számla benyújtása után az összeg kifizetésére. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat 

vegye figyelembe.  

 

Határidő: számla benyújtását követően 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

400/2015.(IX.3.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Pétfürdő 

Gyár alatti kiskertek úthálózatának felújítását a 377/2015.(VIII.13.) számú testületi 

határozatban foglalt műszaki tartalommal nem végezteti el. 

A pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 

A testület felkéri a Településfejlesztési Bizottságot, hogy helyszíni bejárás után tegyen 

javaslatot a kiskertek egyes útszakaszai felújításának módjáról.  

A helyszíni bejárás időpontja: 2015. szeptember 8. 17,00 óra. 



2015. ÉVI HATÁROZATOK 

126 

 

 

Határidő: javaslat megtételére a soron következő rendes testületi ülés 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

401/2015.(IX.3.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskola Berhidai út 54. számú 

épülete előtti lépcső és térburkolat felújítási munkáira kiírt pályázatot eredménytelennek 

nyilvánítja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tervezőt nyilatkoztassa a C30-as beton 

szükségességéről. Ennek ismeretében új árajánlatot kér be a helyi bejegyzett vállalkozókon 

kívül a jelenleg helyben dolgozó Hornyák Kft-től és a Várpalotai Közüzemi Kft-től is az 

aktuális műszaki tartalomnak megfelelően, majd az ajánlatok ismeretében dönt.  

 

Határidő: árajánlat benyújtására: szeptember 18.   

                  a kivitelezésre: november 30.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

402/2015.(IX.3.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a 

Településfejlesztési Bizottság javaslatát, mely szerint a Gesztenyesor becsatlakozásától a 

Szajna patakig a sportpálya felé az út bal oldalán vízelvezetési árkot alakítson ki, és erre 

árajánlatokat kérjen be. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

403/2015.(IX.3.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gesztenyesor - Szabadtéri 

Színpad - Szajna patak - PMTE bekötő út által határolt terület rendezésére ajánlatokat kér az 

alábbiak szerint: 

 

1. a terület törmeléktől való megtisztítására, egyengetésére Tóth Attilától, Nagy Attilától 

(GeoBau), és a Hornyák Kft-től, 

2. a Pétkomm Kft-től 8 db korosabb diófa elültetésére, 

3. a Bakonykarszt Zrt-től locsolóhely kialakítására.  

4. termőföld szállítás m3-enkénti árára, 2016. május 31-i érvényességgel, Salamon Tamástól, 

Pavelka Bélától  

  

Határidő: ajánlatok bekérésére: szeptember 21. 
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                  döntésre: szeptemberi rendes testületi ülés 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

404/2015.(IX.3.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Nagy Zsolt 

képviselő javaslatát, mely szerint az iskola kerítése betonoszloppal, alapozással ellátva, lábazat 

nélkül és gépfonatból készüljön 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

405/2015.(IX.3.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskola kerítésének bontására 

kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 

 

A kerítés bontására új ajánlatokat kér be az alábbi műszaki tartalommal: 

1. lábazat nélküli, szinterezett sötétzöld kerítéspanelből, a szükséges oszlopok alapozásával, 

2. a régi kerítés elbontása  

 

Határidő az ajánlatok kérésére: 2015. szeptember 18. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

406/2015.(IX.3.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az E.ON 

kezdeményezését támogatja. A kialakítandó gólyafészek tartó helyszínéül a testület a Bocskai 

utca 22. szám előtti villanyoszlopot javasolja. 

  

Határidő a határozat megküldésére: 2015. szeptember 15.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

407/2015.(IX.3.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Pétfürdő, 

Liszt Ferenc utca 42. IV/15. szám alatti lakásingatlan bérleti díja 2015. szeptember 1-től – 2016. 

június 30-ig 15.000,- Ft + közös költség/hó. 
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Határidő a bérlő tájékoztatására: 2015. szeptember 15.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

408/2015.(IX.3.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Pétfürdő, 

Liszt Ferenc utca 14. II. emelet 206. szám alatti lakásingatlan bérleti díja 2015. szeptember 1-

től – 2016. június 30-ig 5.000,- Ft + közös költség/hó. 

 

Határidő a bérlő tájékoztatására: 2015. szeptember 15.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

409/2015.(IX.3.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Pénzügyi 

Bizottság javaslatát, miszerint a Horváth István Általános Iskola Hősök terei épület kerítésén 

újabb bejáratot létesítésére és a bejárattól az épületig tipegő építésére ajánlatokat kérjen be. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

410/2015.(IX.3.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

hívja meg a SportUnio Sportfejlesztő és Befektető Társaság Kft. képviselőjét a szeptemberi 

rendes testületi ülésre „Sportcsarnok építése” tárgyában. 

 

Határidő: 2015. szeptember 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 Nagy Zsolt önkormányzati képviselő 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

411/2015.(IX.3.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Településfejlesztési 

Bizottság javaslatát és a Berhidai úton az eddig osztatlan kapubejárókat a továbbiakban sem 

osztatja meg. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

412/2015.(IX.3.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Településfejlesztési 

Bizottság javaslatát és a Berhidai úton a kiskapuknál a nem kapubejáró célját szolgáló átjárókat 

– a közterület-felügyelőkkel történő, a használattal kapcsolatos felméretést követően – 

elbontatja a kivitelezővel.  

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

413/2015.(IX.3.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Településfejlesztési 

Bizottság javaslatát és a Berhidai út jobb oldalán az újságos pavilon mellett a jelenleg murvázott 

részre a 2016. évi költségvetésben parkoló kialakítását tervezi.  

Ennek érdekében felkéri a polgármestert, hogy a parkoló tervezésére kérjen árajánlatot.    

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

414/2015.(IX.3.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Tapasztó Tamás 

2015. június 26-án „jogtalan összegű bírósági végrehajtás eltörlése” tárgyában beadott 

kérelmét.  

 

A Képviselő-testület megállapította, hogy tárgyi ügyben a Testület nem illetékes intézkedni.  

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa kérelmezőt.  

 

Határidő: 2015. szeptember 15.  

Felelős: Horváth Éva polgármester  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

415/2015.(IX.3.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Miskolczi Ferenc 

javaslatát, mely szerint 2015. évben László József részére adományozza a „Pétfürdőért” 

kitüntetést.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

416/2015.(IX.3.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 
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Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Polgármester 

javaslatát, mely szerint 2015. évben Boncz Lászlóné részére adományozza a „Pétfürdőért” 

kitüntetést.  

 

 

 

 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

417/2015.(IX.3.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Kollár István Öskü, Szőlőhegy 

9. alatti lakos által a Pétfürdő, 0303/57 és 0303/58 hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogának 

átruházását ajándékozás címén elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés elkészíttetésére 

és aláírására. 

Az ajándékozással kapcsolatos mindenfajta költség az önkormányzatot terheli, melynek 

fedezete a 2015. évi költségvetésben a szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok 

dologi kiadásának előirányzata.  

 

Határidő: 2015. december 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

418/2015.(IX.3.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Forrásfoglalás 

lebonyolítására beérkezett ajánlatot.  

 

A pályázatban foglaltak megbeszélésére a Képviselő-testület meghívja pályázót a szeptember 

17-i rendkívüli testületi ülésre.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa pályázót.  

 

Határidő: 2015. szeptember 10.  

Felelős: Horváth Éva polgármester  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

419/2015.(IX.3.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Réti, Antall és Társai Ügyvédi 

Iroda által a Várpalota-Pétfürdő vagyonper ügyvédi szolgáltatására vonatkozó ajánlatát és az 

Általános Szerződési Feltételeket elfogadja.  
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A szolgáltatás költségeinek fedezete a 2015. évi költségvetésben a Szakfeladatra nem sorolható 

önkormányzati feladatok dologi kiadása.  

Felhatalmazza a polgármestert az ajánlati levél aláírására.  

Felkéri továbbá, hogy jelen határozatot küldje meg az Ügyvédi Irodának.  

 

Határidő: 2015. szeptember 4. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

420/2015.(IX.3.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Réti, Antall és 

Társai Ügyvédi Irodát (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78) az Önkormányzat, mint 

felperes által a Várpalota Város Önkormányzatával, mint alperessel szemben a Veszprémi 

Törvényszéken, mint I. fokú bíróságon 1.P.21.402/2010. szám alatt közös vagyon megosztása 

tárgyában indított ügyben meghozott 1.P.21.402/2010/120. számú ítélettel szembeni 

fellebbezés előkészítésével és  benyújtásával, valamint a Győri Ítélőtábla előtt, mint II. 

fokú bíróság előtt a fellebbezéssel induló perben és a perhez kapcsolódó esetleges rendes 

és rendkívüli jogorvoslati eljárásokban adott jogi tanácsadás, konzultáció és jogi 

képviselet ellátásával.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatot küldje meg a Veszprémi Törvényszéknek.  

 

Határidő: 2015. szeptember 4. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

421/2015.(IX.3.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2014. évi támogatására benyújtott pályázatokat elbírálta, és a 18/2008.(XII.12.) 

számú önkormányzati rendelete alapján – a Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 20. fsz.3. szám alatti 

lakás megvásárlásához - Mészár Péter és Gaál Alexandra Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

szám alatti lakosokat  300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Határidő: 2015.október 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

422/2015.(IX.3.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2014. évi támogatására benyújtott pályázatokat elbírálta, és a 18/2008.(XII.12.) 
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számú önkormányzati rendelete alapján – a Pétfürdő, Ady Endre utca 35. szám alatti lakás 

megvásárlásához - Szeivoltné Balogh Erika és Szeivolt Zoltán Pétfürdő, xxxxxxxxxxxx 

szám alatti lakosokat 500.000,- Ft  

vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Határidő: 2015. október 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
 

 

 
 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

423/2015.(IX. 17.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – mivel a nyilvános tárgyalás az 

önkormányzat üzleti érdekét sértené – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján elrendeli a „Forrásfoglalás lebonyolítói 

feladatainak ellátására beérkezett ajánlatok” tárgyú, 212/2015. számú előterjesztés zárt ülésen 

történő tárgyalását. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

424/2015.(IX. 17.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Forrásfoglalás lebonyolítására 

beérkezett ajánlattal kapcsolatban meghallgatta a pályázót, és úgy döntött, hogy szerződést köt 

a Konzulens 9000 Kft-vel.  (8000 Székesfehérvár, Király sor 1/A fsz. 2)  

A bonyolítói feladat költsége a pályázati ajánlati ár: bruttó 3.397.300,- Ft. 

A Képviselő-testület felkéri a Konzulens 9000 Kft. képviselőjét, hogy a szerződés tervezetet 

készítse elő és küldje meg 2015. szeptember 23-án 14.00 óráig az onkormanyzat@petfurdo.hu 

e-mail címre. 

A szerződés elfogadásáról a Képviselő-testület a 2015. szeptember 24-i ülésén dönt.  

 

Határidő a határozat megküldésére: 2015. szeptember 18. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

425/2015.(IX.17.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

      

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

„Pétfürdő közigazgatási területén belül zártláncú CCTV rendszer megvalósítása, 

kivitelezése” tárgyú közbeszerzés eredményhirdetését a 2015. szeptember havi rendes ülésre 

halasztja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

mailto:onkormanyzat@petfurdo.hu
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426/2015.(IX.17.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 398/2015. (IX.3.) számú 

képviselő-testületi határozatát visszavonja. 

 

 

 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

427/2015.(IX.17.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 203/2014.(IV.14) számú 

képviselő-testületi határozatát visszavonja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

428/2015.(IX.17.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a térfigyelő kamerarendszer 

központját a Polgármesteri Hivatal régi épületében kívánja kialakítani.  

A kialakításhoz szükséges eszközök, műszaki feltételek és átalakítási munkák költségeiről, 

annak fedezetéről, valamint a rendszer működtetéséről és a személyi állomány biztosításáról az 

októberi testületi ülésen dönt. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntést megalapozó előterjesztést készítse el.  

 

Határidő: október havi rendes testületi ülés 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

429/2015.(IX.17.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetésében az 

utak, hidak üzemeltetésére előirányzott dologi kiadásait 6.150 ezer Ft-tal megemeli az általános 

tartalék terhére a pétfürdői benzinkút környékének – felújításnak nem minősülő – javítási és 

kátyúzási munkáinak elvégeztetése céljából.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet módosításánál 

vegye figyelembe.  

 

Határidő: költségvetési rendelet decemberi módosítása 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

430/2015.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – mivel a nyilvános tárgyalás az 

önkormányzat üzleti érdekét sértené – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján elrendeli a „Lakóházak energetikai 

felújításának támogatására beérkezett pályázatok elbírálása (Kiss Viktor pályázata)” tárgyú, 

242/2015. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. 

 

 

 

NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

431/2015.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Pétfürdő 

közigazgatási területén belül zártláncú CCTV rendszer megvalósítása, kivitelezése” 

tárgyú, a Kbt. 122/A. §-a alapján lefolytatott közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok 

mindegyikének ajánlati ára meghaladja  az ajánlatok bontásáról készített jegyzőkönyvben 

rögzített, ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezetet, ezért a közbeszerzési eljárás a Kbt. 

76. § (1) bekezdés c) pontja alapján eredménytelen. 
 

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket tájékoztassa. 

 

Határidő a tájékoztatásra: 2015. október 9. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

432/2015.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

„Pétfürdő közigazgatási területén belül zártláncú CCTV rendszer megvalósítása, 

kivitelezése” tárgyában új, a nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytat le.  

A kivitelezés fedezete a 2015. évi költségvetésben e célra előirányzott bruttó 41.000 ezer Ft. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárást megindító felhívást az október havi 

rendes ülésre készítse el.   

 

Határidő : 2015. október 26. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

  

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

433/2015.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Pétfürdő közigazgatási 

területén belül zártláncú CCTV rendszer megvalósítása, kivitelezése” tárgyú nyílt 

közbeszerzési eljárásba bevonandó szakértő díjazására felhasználható keretet maximum 

200.000,- Ft-ban állapítja meg.  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

434/2015.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétkomm Kft. 2015. év I-VII. 

havi gazdálkodásáról és tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

435/2015.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal 2014. évi 

tevékenységéről szóló – beszámolót elfogadja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

436/2015.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal engedélyezett 

létszámát 2015. december 1-től 

– a megnövekedett számviteli feladatokra 1 fő, 

- az ügyfél információs (recepciós) feladatokra 1 fő, 

összesen 2 fő, II. besorolási osztályba tartozó köztisztviselői létszámmal megemeli. 

 

A létszám betöltésének 2015. évi fedezete a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal évközben 

keletkezett bérmaradványa. 

 

2016. évtől a fedezetet a mindenkori költségvetésben kell tervezni. 

 

Határidő: 2015. december 1. 

Felelős: Jánosiné Izsó Ildikó jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

437/2015.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 390/2015.(IX.3.) számú lejárt 

határidejű képviselő-testületi határozatra adott jelentést nem fogadta el.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

438/2015.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 
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Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1.) az alábbi képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és 

elfogadta: 

 

139/2015.(III.26.),         257/2015.(V.28.),          306/2015.(VI.25.),         330/2015.(VI.25.),         

335/2015.(VII.23.),       345/2015.(VII.23.),        363/2015.(VIII.13.),      369/2015.(VIII.13.),      

370/2015.(VIII.13.),     371/2015.(VIII.13.),       377/2015.(VIII.13.),      393/2015.(IX.3.), 

394/2015.(IX.3.),          395/2015.(IX.3.),           396/2015.(IX.3.),           397/2015.(IX.3.),           

400/2015.(IX.3.),          403/2015.(IX.3.),           406/2015.(IX.3.),           407/2015.(IX.3.),          

408/2015.(IX.3.),          414/2015.(IX.3.),           418/2015.(IX.3.),           419/2015.(IX.3.), 

420/2015.(IX.3.),          421/2015.(IX.3.). 

 

2.) A 296/2015. (VI.25.) számú képviselő-testületi határozat végrehajtási határidejét 2015. 

október 26-ára módosítja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

439/2015.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el polgármester 

asszony javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület vonja vissza a 390/2015.(IX.04.) számú 

határozatát és kérje fel a jegyző asszonyt, hogy a határozatra már beadott jelentést aktualizálja, 

egészítse ki és terjessze az októberi testületi ülésre.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

440/2015.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete e határozat melléklete szerint 

jóváhagyja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 2013. december 30-án megkötött – a 

Horváth István Általános Iskola fenntartási és működtetési költségeinek viseléséről szóló – 

megállapodás 1. számú módosítását. 

  

Felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás módosítás aláírására, egyben felkéri, hogy jelen 

határozatról tájékoztassa a KLIK tankerületi igazgatóját. 

 

Határidő tájékoztatás: 2015. szeptember 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

441/2015.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 
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Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi 

költségvetésében az „Iskola működtetés” feladat dologi kiadások előirányzatát 260 ezer Ft-tal 

megemeli az általános tartalékkeret terhére. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy e döntésre a költségvetési rendelet módosításakor legyen 

figyelemmel. 

 

Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

442/2015.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatnak Képviselő-testülete a Humán Bizottságnak a 

hatáskörébe utalt támogatási pénzek – 2015. augusztus 31-i állapot szerinti – felhasználásáról 

szóló beszámolóját elfogadja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

443/2015.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. január 1-ét követően is a 

Család-és Gyermekjóléti Szolgálatot a Gyvt 40. § (1a) bekezdése értelmében települési szinten, 

önálló intézményként kívánja működtetni a Szociális és Gyermekjóléti Gondozási Központ 

keretén belül. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy jelent határozatról tájékoztassa Várpalota Város polgármesterét. 

 

Határidő: tájékoztatásra 2015. szeptember 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

444/2015.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

1. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdő Nagyközség 

Önkormányzat tulajdonában lévő ivóvízellátó és szennyvízelvezető- és tisztító vízi 

közműrendszer vagyonértékelését – 2015. július 24-től hatályos – a víziközmű 

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78. § (1) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően elhalasztja 2019. december 31-ig.  

 

2. A Képviselő-testület a 95/2015.(II.26.) és a 96/2015.(II.26.) határozatát, valamint a 

határozatok alapján kötött Együttműködési megállapodásokban adott megbízást 

visszavonja.  
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3. A Képviselő-testület felkéri a Bakonykarszt Zrt.-t, hogy a 2014. december 31. fordulónapig 

megképződött vagyonkezelési díjjal a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül 

számoljon el Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata felé.   

 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa a 

Bakonykarszt Zrt-t és Várpalota Város polgármesterét.   

 

Határidő: 2015. október 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester  

 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

445/2015.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Humán 

Bizottság javaslatát, mely szerint a prioritási szempontoknál, az f) pontban, a pályázó 

kollégiumi ellátásban nem részesül, és nem ingázik szorzója 0,8 helyett 0,7 legyen, valamint a 

g) pontban, pályázó kollégiumban lakik szorzója 0,9 helyett 0,8 legyen és a támogatás mértéke 

maximum 15 ezer Ft maradjon. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

446/2015.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához 

is csatlakozni kíván. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Csatlakozási Nyilatkozat”-ot aláírja és az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelőhöz megküldje, valamint az „A” és „B” típusú pályázati kiírást – a 

2.) pontban foglalt kiegészítésekkel - közzétegye. 

 

2.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma által közzétett pályázati kiírás mintákat az alábbiak 

szerint kiegészíti: 

a.) az „A” típusú pályázat  3. „A pályázat benyújtásának módja és határideje” pontjának „A 

pályázat kötelező mellékletei” alcíme c) bekezdésében, valamint a „B” típusú pályázat 3. „A 

pályázat benyújtásának módja és határideje” pontjának „A pályázat kötelező mellékletei” 

alcíme 2. pontjában a szociális rászorultság igazolására benyújtandó igazolásokat a Képviselő-

testület a következők szerint határozza meg:  

(A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok:) 

„- A pályázó vagy a közös háztartásban élő családtagja tartós betegsége, fogyatékossága esetén 

a Magyar Államkincstár hatósági bizonyítványát arról, hogy tartós betegség, illetve 

fogyatékosság alapján emelt családi pótlékot folyósít nevezett részére. 

- A pályázó vagy a közös háztartásban élő családtagja csökkent munkaképessége (50 %, 67 %) 

esetén az annak mértékét megállapító jogerős határozatot. 

- Árvaellátást megállapító határozat. 
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- Illetékes Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat igazolása állami gondoskodásról. 

- Gyámhatósági határozat a gyámkirendelésről.” 

b.) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogat minden érvényesen 

benyújtott Bursa Hungarica pályázatot. Az érvényesen benyújtott pályázatok elbírálásának 

prioritási szempontjait a következők szerint határozza meg: 

 

 Megnevezés súlypont 

a) 
a pályázó és a vele egy háztartásban élő egy főre jutó havi nettó 

jövedelme 
1 

b) A pályázó árva 0,3 

c) A pályázó félárva 0,5 

d) A pályázó állami gondozott vagy gyámolt 0,3 

e) A pályázó tartósan beteg vagy fogyatékossággal él 0,6 

f) A pályázó kollégiumi ellátásban nem részesül és nem ingázik 0,6 

g) A pályázó kollégiumban lakik 0,7 

h) 
A pályázó családjában tartósan beteg/fogyatékos vagy rokkant családtag 

él 
0,7 

i) 
a pályázó családjában több olyan személy él, aki felsőoktatási intézmény 

hallgatója 
0,7 

 

A támogatás mértékét a mindenkori beérkezett pályázatok száma alapján, jövedelemkategóriák 

kialakításával, 7.500,- Ft/hó összegtől 18.000,- Ft/hó összeghatárig állapítja meg a Képviselő-

testület.   

 

Határidő: a csatlakozási nyilatkozat megküldésére: 2015. október 1. 

                  a pályázatok kiírására: 2015. október 5.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

447/2015.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 254/2015. számú 

előterjesztés mellékletét képező – a Pétfürdő forrásfoglalás építési, gépészeti és villamos 

energia ellátási munkái kivitelezésének lebonyolítói feladatok ellátására megkötendő –

megbízási szerződés tervezetet. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a tárgyalás során elhangzott módosításoknak 

megfelelően a szerződéstervezetet dolgozzák át és a határozattal együtt küldjék meg a 

Konzulens 9000. Szolgáltató Kft-nek.  

 

Az észrevételeknek megfelelő módosítások Kft. által történő elfogadása esetén felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés aláírására.  

 

Határidő a határozat és átdolgozott szerződéstervezet megküldésére: 

                 2015. október 1. 

Felelős: Horváth Éva polgármester  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

448/2015.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Bakony és 

Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület tagjaként az egyesület 2008-2014 között 

településen és térségben kifejtett értékteremtő tevékenységére való tekintettel a 2009-2010. 

években átadott 148.260,- Ft összegű hosszú távú tagi kölcsönt 2015. október 1-től vissza 

nem térítendő támogatásként biztosítja a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú 

Egyesület részére.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa az elnököt a határozatról, valamint a határozatban 

foglaltakat a költségvetés módosításánál vegye figyelembe.  

 

Határidő: 2015. október 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

449/2015.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

 

1. a 2014-2020-as tervezési időszakban a LEADER programban továbbra is részt kíván venni. 

 

2. a település szereplői számára a támogatási és pályázati forrásokhoz való hozzáférést azzal 

kívánja biztosítani, hogy tagként továbbra is részt vesz a Bakony és Balaton Kapuja 

Közhasznú Egyesület munkájában.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa az elnököt a határozatról. 

 

Határidő: 2015. október 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

450/2015.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Pétfürdő 

Gyár alatti kiskertek úthálózatának felújítását - a határozat mellékletét képező térképnek 

megfelelően - az alábbiak szerint végezteti el:  

a.) 90 fm hosszúságban, 15 cm vastagságban mart aszfaltterítés, hengerlés 3 méter 

szélességben 

b.) 65 fm 5 cm vastagságban mart aszfalt, hengerlés, amennyiben a helyszínen nem áll 

rendelkezésre megfelelő mennyiségű mart aszfalt, akkor murvaterítés 

c.) a fennmaradó útszakaszon kétszeri hengerlést rendel meg 
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Ezen munkák fedezetére az „Útépítés” dologi kiadásait 400 ezer forinttal megemeli az általános 

tartalékkeret terhére.  

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a munka megrendelésére.  

 

Határidő: a soron következő rendes testületi ülés 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

     

  

 

 

 

 

 

NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

451/2015.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

Gesztenyesor - Szabadtéri Színpad - Szajna patak - PMTE bekötő út által határolt terület 

törmeléktől való megtisztítására, egyengetésére bruttó 100.000,- Ft-ot különít el, a 2015. évi 

költségvetés általános tartaléka terhére. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert a munkálatok megrendelésére, és a szerződés 

megkötésére. 

 

A testület felkéri a polgármestert, hogy a fentieket a 2015. évi költségvetés következő 

módosításánál vegye figyelembe. 

 

Határidő: a megrendelésre: 2015. október 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

452/2015.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

Gesztenyesor - Szabadtéri Színpad - Szajna patak - PMTE bekötő út által határolt területen 8 

darab korosabb diófa elültetésére bruttó 210.000,- Ft-ot különít el, a 2015. évi költségvetés 

általános tartaléka terhére. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert a munkálatok megrendelésére. 

 

A testület felkéri a polgármestert, hogy a fentieket a 2015. évi költségvetés következő 

módosításánál vegye figyelembe. 

 

Határidő: a megrendelésre: 2015. október 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

453/2015.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a 

Településfejlesztési Bizottság javaslatát, mely szerint a meghirdetett pályázatot nyilvánítsa 

eredménytelennek, mert az iskola Berhidai út 54. számú épülete előtti lépcső és térburkolat 

felújítási munkáit nem kívánja elvégeztetni és az erre elkülönített összeget helyezze 

tartalékkeretbe. 

 

 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

454/2015.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskola Berhidai út 54. számú 

épülete előtti lépcső és térburkolat felújítási munkáinak elvégzésével a Várpalotai Közüzemi 

Kft-t (Várpalota) bízza meg. 

Kivitelezési ár: bruttó 6.380.851,- Ft, melynek fedezete a 2015. évi költségvetésben e feladatra 

elkülönített keret. 

Felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési szerződés megkötésére. 

 

Határidő: 2015. október 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

455/2015.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskola kerítésének bontására-

építésére beérkezett ajánlatokat megtárgyalta.  

Felkéri a polgármestert, hogy kössön szerződést a kivitelezés elvégzésére. 

 

Határidő szerződéskötésre: 2015. október 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

456/2015.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a 2016-ra a Liszt 

Ferenc utca 24-54-gyel és 2019-re a Mikes Kelemen utcával kiegészítetten előterjesztett 

határozati javaslatot. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

457/2015.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Horváth Istvánt, a 

Településfejlesztési Bizottság kültagját, hogy az előző évekhez hasonlóan a fennmaradó utcák 

felmérését járdaépítés szempontjából végezze el.  

 

Ezzel együtt felkéri a Településfejlesztési Bizottságot, hogy állítsa össze a járdaépítési 

programot és az októberi testületi ülésre nyújtsa be.  

 

Határidő: október havi rendes testületi ülés 

Felelős: Településfejlesztési Bizottság 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

458/2015.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Horváth István 

Általános Iskola Berhidai úti épülete szerkezeti állapotáról készült statikai szakértői véleményt. 

A testület úgy döntött, hogy megrendeli az épület teljes statikai ellenőrzését és a szerkezet 

megerősítés kiviteli tervdokumentációját. Az elvégzendő munkákra 2.500.000,- Ft-ot különít 

el az általános tartalék terhére.  

 

Felkéri a polgármestert a megrendelés kiadására és a szerződés megkötésére.  

 

Határidő: 2015. október 15.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

459/2015.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a 2015. évi adventi díszkivilágítás javítási, fel- és leszerelési munkáit a vállalkozó 

2015.08.24-i árajánlata alapján rendelje meg NOKU-VIGYU Kft-től. (képviselő: Vajda Gyula, 

Várpalota, Dózsa György utca 6.) 

 

Kivitelezés munkadíja: 652.400,- Ft + ÁFA, melynek fedezete a 2015. évi költségvetés 

közvilágítás dologi kiadásaiban előirányzott összeg.  

A munkálatok elvégzésének határideje: 2015. november 25. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: Megrendelésre: 2015. október 10. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

460/2015.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 
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Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a 2015. évi adventi díszkivilágítás bővítési munkáit - 5 db új motívum felszerelése 

villanyoszlopra- a vállalkozó 2015.08.24-i árajánlata alapján rendelje meg NOKU-VIGYU 

Kft-től. (képviselő: Vajda Gyula, Várpalota, Dózsa György utca 6.) 

Az új motívumok helyszínei: Berhidai út vasúttól diófáig egységesen szétosztva. 

 

Kivitelezés költsége: 146.800,- Ft + ÁFA/ darab, azaz összesen 734.000,- Ft + ÁFA, melynek 

fedezete a 2015. évi költségvetés közvilágítás beruházási kiadásaiban „adventi díszkivilágítás 

hálózatbővítésre” előirányzott összeg.  

 

A munkálatok elvégzésének határideje: 2015. november 25. 

 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: Megrendelésre: 2015. október 10. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

461/2015.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a 

Településfejlesztési Bizottság javaslatát, mely szerint a 4 db új motívum felszerelését rendelje 

meg NOKU-VIGYU Kft-től a Temető utca minden második kereszteződésébe. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

462/2015.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Berhidai út 90. szám előtti 

köztéri pad áthelyezése kapcsán úgy döntött, hogy az áthelyezés ügyében kikéri a Berhidai út 

86-92. Társasház véleményét. A testület a döntését a társasházi határozat alapján fogja 

meghozni. 

 

Határidő: a Társasház értesítésére 2015. október 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

463/2015.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a köztemető 

„D” parcellájába a meglevő 3 darab kolumbárium mellé újabb 2 darab „Ötsoros oszloppal” 

egyenként 20 urnahelyes kolumbáriumot (urnafalat) telepíttet. 

 

Kivitelező: Walter Bt. (Sárok, Kossuth L. u. 1.) 

Kivitelezés összköltsége: 1.426.140,- Ft + ÁFA / 2 darab 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezés megrendelésére. 

 

A kivitelezés fedezete a 2015. évi költségvetés általános tartaléka.  

 

A képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a fentieket a 2015. évi költségvetés 

következő módosításánál vegye figyelembe. 

 

Határidő: a megrendelésre 2015. október 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

464/2015.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetésben a 

Liszt Ferenc u. 12. járda és kapubejáró építésére előirányzott br. 800.000,- Ft-os keretet 

megemeli 500.000,- Ft-tal a Liszt Ferenc u. 3. lépcső felújítására előirányzott keret terhére. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a munka elvégeztetéséről, valamint hogy a 

határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet módosításánál vegye figyelembe. 

 

Határidő: költségvetési rendelet módosítása 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

465/2015.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gesztenyesor - Szabadtéri 

Színpad - Szajna patak - PMTE bekötő út által határolt területre locsolóvíz vételi helyet alakít 

ki. Ennek érdekében: 

 

a) Petrovai Péter tervezővel - ajánlata alapján - elkészítteti a locsolóvíz vételi hely 

kialakításának terveit. 

A tervezés költsége: bruttó 50.000,- Ft, melynek fedezete a 2015. évi költségvetés általános 

tartaléka. 

 A vasbeton akna mérete: 1 m x 1 m  

 a kifolyócsonk mérete: 1 col 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési munkálatok megrendelésére, egyúttal 

felkéri, hogy fentieket a költségvetés soron következő módosításánál vegye figyelembe. 

 

b) Petrovai Péter tervező által elkészített engedélyezett tervek alapján ismételten árajánlatot kér 

a Bakonykarszt Zrt-től a kivitelezésre. A képviselő-testület a végleges kivitelezési ajánlat 

ismeretében - az október havi rendes ülésén - dönt a kivitelezés végrehajtásáról. 
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Határidő  az a)  pont esetén a megrendelésre: azonnal 

      a b)  pont esetében az ajánlatkérésre: 2015. október 20.                                         

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

466/2015.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatok részére kiírt 

pályázatok figyelésére és a pályázati anyagok elkészítésére és teljes körű menedzselésére 

Együttműködési megállapodást köt az EuroConsult Alapítvánnyal.                                                        

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képező 

Együttműködési Megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2015. szeptember 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

467/2015.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdői Polgármesteri 

Hivatal létszámát 2016. január 1-től – közterület-felügyelői és közbiztonsági referensi 

feladatokra – 1 fő teljes munkaidős köztisztviselői létszámmal megemeli. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy az álláshelyet pályázati eljárás keretében töltse be. 

 

Az álláshely mind középfokú, mind felsőfokú végzettséggel rendelkező személlyel betölthető. 

A pályázat elbírálásánál a rendvédelmi végzettségen belül a katasztrófavédelmi végzettség 

jelentsen előnyt. 

  

Határidő: 2015. december 31.  

Felelős: Jánosiné Izsó Ildikó jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

468/2015.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Pétkomm Kft-t, hogy 

a Polgármesteri Hivatal és Gondozási Központ parkjait készítse elő füvesítésre (gyomtalanítás, 

kiszáradt növények eltávolítása, talajlazítás, talajfertőtlenítés, szükség esetén műtrágyázás, 

fűmag elvetése). 

 

Az elvetett füvet rendszeresen locsolja és gondozza, nyírja. 

 

Határidő a munka megrendelésére: azonnal 
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                a munka befejezésére: október 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

469/2015.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 2015-2019. közötti Gazdasági Programjának 2.9. 

pontjában szereplő hulladékudvar megvalósítása érdekében a Képviselő-testület felkéri a 

polgármestert, hogy a Településrendezési terv alapján a lehetséges helyszíneket terjessze elő az 

októberi rendes testületi ülésre. 

 

Határidő: 2015. októberi rendes ülés 

Felelős: polgármester  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

470/2015.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Panelkuckó Napközi Otthonos 

Óvoda 2015. évi költségvetési előirányzatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

személyi juttatások   + 543.000 Ft 

munkaadókat terhelő juttatások + 147.000 Ft 

általános tartalék   -  690.000 Ft 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat 

vegye figyelembe. 

 

Határidő: a költségvetési rendelet módosítása 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

471/2015.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a 

Településfejlesztési Bizottság javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület a Berhidai út 99. 

előtt elmaradt kiskapu bejárót is aszfaltoztassa le. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

472/2015.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság javaslatára 

úgy határozott, hogy a Hősök tere 16. bejárati ajtó mellé a falra kapaszkodó korlátot építtet.  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

473/2015.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság javaslatára 

úgy határozott, hogy a Hősök tere 15. elé egy keskenyebb fekvőrendőrt helyeztet ki.  

 

  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

474/2015.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság javaslatára 

úgy határozott, hogy a Liszt Ferenc u. 38. lépcsőház előtt lévő 2 db kiszáradt tuskót kiveteti és 

a helyére rózsát ültettet.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

475/2015.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakóházak energetikai 

felújításának támogatására benyújtott pályázatot elbírálta, és a lakóházak energetikai 

felújításának támogatásáról szóló 7/2013.(VI.14.) önkormányzati rendelet alapján a Pétfürdő, 

Mikes Kelemen u. 39. szám alatti lakóépület felújításához Kiss Viktor Pétfürdő, 

xxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakost 1.200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Fedezet a 2015. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2015. október 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

476/2015.( X.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a polgármester 

által előterjesztett határozati javaslatot, mely szerint a Képviselő-testület a „Pétfürdő 

közigazgatási területén belül zártláncú CCTV rendszer megvalósítása, kivitelezése” tárgyú 

közbeszerzési eljárást eredménytelenségét megállapító 431/2015.(IX.24.) számú határozatát a 
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közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 78. § (12) bekezdése alapján vonja vissza és 

az eredmény megállapításával az írásbeli összegezést módosítsa. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

477/2015.(X.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdőn Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 433/2015.(IX.24.) számú 

határozatot visszavonja.  

A „Pétfürdő közigazgatási területén belül zártláncú CCTV rendszer megvalósítása” tárgyú 

közbeszerzési eljárásra, valamint a kivitelezés műszaki ellenőrzésére új szakértőt kér fel. A 

szakértő díjazására vonatkozó döntését az általa adandó árajánlat ismeretében hozza meg. 

A terv kiegészítésére vonatkozó költségekről a tervező árajánlatának ismeretében hoz döntést 

a Képviselő-testület.  

 

Határidő szakértő felkérésére: 2015. november 30. 

      árajánlat: 2015. december 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

478/2015.(X.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdőn Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 432/2015.(IX.24.) számú határozat 

végrehajtásának határidejét 2015. december 18-ra módosítja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

479/2015.(X.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdőn Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 428/2015.(IX.17.) számú határozat 

végrehajtásának határidejét a 2016. január havi rendes testületi ülés időpontjára módosítja. 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

480/2015.(X.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Konzulens 9000 

Kft. 2015. október 8-án érkezett észrevételeit a Pétfürdő forrásfoglalás építési, gépészeti és 

villamos energia ellátási munkái kivitelezésének lebonyolítói feladatai ellátására készült, a 

447/2015.(IX.24.) számú képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően javított 

szerződéstervezettel kapcsolatban.  

 

A Képviselő-testület a Konzulens 9000 Kft. észrevételeit elfogadja és felhatalmazza a 

polgármestert az észrevételeknek megfelelően módosított – e határozat mellékletét képező –

szerződés aláírására.  
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Határidő: 2015. október 20.  

Felelős: Horváth Éva polgármester  

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

481/2015.(XI.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – mivel a nyilvános tárgyalás az 

önkormányzat üzleti érdekét sértené – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján elrendeli a „Lakóházak energetikai 

felújításának támogatására beérkezett pályázatok elbírálása (Balogh Ferenc pályázata)” tárgyú, 

277/2015. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

482/2015.(XI.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – mivel a nyilvános tárgyalás 

üzleti érdeket sértene – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján elrendeli a „Távfűtőmű” tárgyú, 289/2015. számú 

előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

483/2015.(XI.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a távfűtőmű telepítésére 

vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi döntéseket hozta: 

 

1.) A Képviselő-testület a bemutatott telepítést elfogadja.  

2.) A telepítés tervezésének és megvalósításának érdekében a területmegosztást elvégezteti.  

3.) A közúti csatlakozás biztosítása céljából a területmegosztást elvégezteti.  

4.) A Képviselő-testület árajánlatot kér az út tervezésére és engedélyeztetésére.  

5.) A Képviselő-testület árajánlatot kér a PRO ARCH Építési Stúdiótól a Településszerkezeti 

terv, és az Építési Szabályzat módosítására.  

6.) A polgármester az 1-5. pontban rögzítettek végrehajtásáról a november 26-i testületi ülésén 

beszámol.  

7.) A Képviselő-testület a 2., 3. pontban kijelölt feladatok elvégzésére 500 ezer Ft-ot biztosít a 

költségvetési rendelet céltartaléka „Távfűtőmű” 50.000 ezer Ft előirányzata terhére.   

 

Határidő: 2015. november 26. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

484/2015.(XI.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 
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Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cothec Energetikai Üzemeltető 

Kft. és a Pétkomm Kft., valamint Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata között megkötendő 

„Fűtőmű építési és Távhőtermelési szerződés” tervezetet megtárgyalta, és az alábbi 

módosításokkal a szerződést elfogadja.  

 

a) a 6.) pont utolsó mondatából a „figyelemmel arra, hogy új határidők nem 

befolyásolhatják az új fűtőmű építésének befejezési határidejét, azaz 2017. 09.30-át” 

szövegrész maradjon ki; 

 

b) a 18. pontban a következő szöveg szerepeljen: „ha az építéshez szükséges engedélyek 

kiadására a hőtermelőnek felróható ok miatt nem kerül sor 2016. 12.31. napjától számított 

90 napon belül és az üzembe helyezés pedig 2017. 09. 01. napjától számított 45 napon belül 

nem kerül elvégzésre,”; 

 

c) a 24. pont egészüljön ki a következőkkel: „feltételezve, hogy a Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatal kiadta a távhőtermeléshez szükséges engedélyeket.”; 

 

d) a 40. pont utolsó mondatrésze – „amennyiben az elutasítás indokát a Megrendelő 

elfogadja” – kerüljön törlésre; 

 

e) a 47. pontban 150.000.000,-Ft helyett 75.000.000,-Ft, a 30 napos fizetési késedelem helyett 

60 napos szerepeljen; 

 

f) 48. pont utolsó bekezdésként a szerződésben szerepeljen a következő szöveg: „Abban az 

esetben ha a fenti szerződés megkötésére bármely okból nem kerül sor a Megrendelő 

megszűnését követő 60 napon belül, akkor az Önkormányzat köteles a 2. mellékletben 

rögzített feltételek mellett a fűtőmű megvásárlására.„ 

 

g) az 52. pont utolsó bekezdésének első mondata („A szerződés 2037. szeptember 30. napja 

előtti megszűnése esetén a Hőtermelő az általa felszerelt Hőtermelő berendezéseket a 

Megrendelő részére vételre felajánlhatja.”) egészüljön ki a következő szöveggel: „ez esetben 

a vételárat felek tárgyalásos úton állapítják meg.” 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  

 

Határidő: 2015. november 20. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

485/2015.(XI.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakóházak energetikai 

felújításának támogatására benyújtott pályázatot elbírálta, és a lakóházak energetikai 

felújításának támogatásáról szóló 7/2013.(VI.14.) önkormányzati rendelet alapján a Pétfürdő, 

Móra Ferenc u. 2. szám alatti lakóépület felújításához Balogh Ferenc xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

szám alatti lakost 1.200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Fedezet a 2015. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 
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Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2015. november 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

486/2015.(XI.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Pétfürdő Nagyközség 

588/2013.(XII.10.) képviselő-testületi határozattal elfogadott Településszerkezeti Tervét jelen 

határozat 1-2. sz. mellékletét képező szöveges és rajzi munkarészei szerint módosítja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

487/2015.(XI.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

296/2015.(VI.25.),      403/2015.(IX.3.),        405/2015.(IX.3.),       410/2015.(IX.3.), 

413/2015.(IX.3.),        424/2015.(IX.17.),      428/2015.(IX.17.),     451/2015.(IX.24.), 

452/2015.(IX.24.),      455/2015.(IX.24.),      447/2015.(IX.24.),     431/2015.(IX.24.), 

440/2015.(IX.24.),      443/2015.(IX.24.),      446/2015.(IX.24.),     448/2015.(IX.24.), 

449/2015.(IX.24.),      450/2015.(IX.24.),      454/2015.(IX.24.),     457/2015.(IX.24.), 

458/2015.(IX.24.),      459/2015.(IX.24.),      460/2015.(IX.24.),     462/2015.(IX.24.), 

463/2015.(IX.24.),      465/2015.(IX.24.),      466/2015.(IX.24.),     468/2015.(IX.24.), 

469/2015.(IX.24.),      472/2015.(IX.24.),      474/2015.(IX.24.),     475/2015.(IX.24.), 

479/2015.(X.15.),       480/2015.(X.15.). 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

488/2015.(XI.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Pétfürdő 

forrásfoglalás építési, gépészeti és villamos energia ellátási munkáinak kivitelezőjét a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 

hirdetmény nélküli nyílt eljárásban választja ki. 
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A felkérni kívánt gazdasági szereplőkről, az eljárást megindító felhívásról, az értékelési 

szempontokról a november 26-i testületi ülésen dönt.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa a Konzulens 9000 Kft-t.  

 

Határidő a tájékoztatásra: 2015. november 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

489/2015.(XI.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Pétfürdő Nagyközség 

Önkormányzata fiatal- és gyermekkorúak bűnmegelőzési programját elfogadja a határozat 

melléklete szerint.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

490/2015.(XI.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Bizottság, a 

Polgármester és a Jegyző által előterjesztett – 2015. I.-III. negyedévi szociális és 

gyermekvédelmi ellátásokról szóló – beszámolót elfogadja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

491/2015.(XI.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Kormánymegbízottjának VEB/004/1191/2015. számú javaslatát megtárgyalta 

és azt elfogadja. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a munkaterv szerinti következő képviselő-testületi ülésre készítse el és 

terjessze be a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015.(IV.30.) 

önkormányzati rendelet 73. § (2) bekezdésében foglaltak pontosítását, valamint az azzal 

összefüggésben még esetleg szükséges további módosításokat is tartalmazó rendelet-tervezetet.   

 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Kormánymegbízott Úr részére.  

 

Határidő a) a rendelet-tervezet előterjesztésére: 2015. november 26-ai  

                     testületi ülés 

                 b) a Kormánymegbízott tájékoztatására: 2015. november 9. 
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Felelős a) pontra: Jánosiné Izsó Ildikó 

             b) pontra: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

492/2015.(XI.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Igazgatója által 2015. október 20-án véleményezésre megküldött, a Pétfürdőn 

kötelező felvételt biztosító Horváth István Általános Iskola felvételi körzethatárának 

megállapítására vonatkozó tervezettel – melyben a Horváth István Általános Iskola kötelező 

felvételi körzete Pétfürdő település közigazgatási területe – egyetért. 

 

A jegyzői adatszolgáltatás szerint a jegyzői nyilvántartásban pétfürdői lakóhellyel, ennek 

hiányában tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába 

járó gyermekek létszáma: 1 fő   

 

Határidő a határozat megküldésére: 2015. november 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

493/2015.(XI.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Pétfürdő Nagyközség 2012-

2017 évre szóló Települési Esélyegyenlőségi Programját az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31.§ (4) bekezdésében 

foglaltak értelmében áttekintette.  

 

A Képviselő-testület megállapítja, hogy szükségessé vált a helyzetelemzés és az intézkedési 

terv módosítása, pontosítása, ezért a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát rendeli 

el. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a felülvizsgálatot a Türr István Képző és Kutató Intézet 

közreműködésével hajtsa végre. 

 

Határidő a program felülvizsgálatára: 2016. június havi testületi ülés  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

494/2015.(XI.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Pétfürdő, 

2295 hrsz-ú országos közút Berhidai út 2. szám előtti részét megosztatja.  
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A munkálatok fedezetére a testület a 2015. évi költségvetés általános tartaléka terhére bruttó 

200.000,- Ft-ot biztosít. 

 

A testület felkéri a polgármestert, hogy a fentieket a 2015. évi költségvetés következő 

módosításánál vegye figyelembe. 

 

Határidő: a geodéziai munka megrendelésére: 2015. november 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

495/2015.(XI.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ADRIJONA Kft volt 

tulajdonosa, Morina Beg, kérelmére és új tulajdonosa, Bogdán Jánosné, nyilatkozata alapján az 

Önkormányzat tulajdonában levő Berhidai út 2/A. szám alatti üzlethelyiségre kötött bérleti 

szerződés megszűntetését tudomásul veszi.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

496/2015.(XI.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Morina Beg és Németh Tibor a 

Péti Pékség Kft tulajdonosai kérelmét támogatja, és az Önkormányzat tulajdonában levő 

Pétfürdő Berhidai út 2/A. szám alatti (hrsz: 2379/1) üzlethelyiséget a Péti Pékség Kft részére 

határozott időtartamra bérbe adja.  

 

A bérleti díj: 20.000.- Ft/ hónap. 

A bérbeadás időpontja: 2015. november 9-től 2018. november 30. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.  

 

Határidő: a kérelmezők tájékoztatására: azonnal 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

497/2015.(XI.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek napközbeni 

ellátását biztosító önkormányzati intézmények közül 
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- a „Panelkuckó” Napközi Otthonos Óvoda és a Bölcsőde zárva tartását 2015. december 23-

től 2016. január 3-áig 

 

engedélyezi, feltéve, hogy az ellátást igénylő gyermekek száma a bölcsődében nem éri el az 5 

főt és az óvodában a 10 főt és nincs az igénylők között a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény 41.§ (2) bekezdésének hatálya alá tartozó gyermek. 

 

Felhívja az intézményvezetőket, hogy bezárás előtt valamennyi napközbeni ellátást 

igénybevevő gyermek szüleit nyilatkoztassa a nyitva tartás iránti igényéről. 

 

A bezárás előtt legalább 8 nappal az érintett szülőket a bezárás tényéről és az időtartamáról az 

intézményvezetők - a polgármester egyidejű tájékoztatása mellett – kötelesek értesíteni. 

 

Határidő: A Képviselő-testület tájékoztatására: a téli szünet végét követő első testületi ülés. 

Felelős: intézményvezetők. 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

498/2015.(XI.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hulladékudvart kíván építeni, a 

Pétfürdő, 0311/2. hrsz-ú területen. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a terület tulajdonosával a 

szükséges terület tulajdonba vagy használatbavétele tárgyában. 

 

Határidő tárgyalások kezdeményezésére: 2015. november 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

499/2015.(XI.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2016. január 1-

től a helyi adók mértékén nem kíván változtatni. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

500/2015.(XI.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Pétkomm Kft. 

ügyvezetőjének tájékoztatását, mely szerint a 148/2015.(IV.2.) számú képviselő-testületi 

határozatban biztosított kamatmentes kölcsön igénybevételére a kivitelezői számlák 

kifizetéséhez a Kft-nek nincs szüksége. Ezzel egyidejűleg 148/2015.(IV.2.) számú határozatát 

visszavonja és a 25 millió forintot az általános tartalékba visszahelyezi. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy e határozatról tájékoztassa a Pétkomm Kft. ügyvezető igazgatóját, 

valamint a döntést a költségvetési rendelet soron következő módosításakor vegye figyelembe.  
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Határidő a tájékoztatásra: 2015. november 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

501/2015.(XI.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Berhidai úti 

parkolóra beérkezett tervezési ajánlatot és úgy döntött, hogy visszavonja a 413/2015.(IX.3.) 

számú határozatát, egyúttal az érintett területet parkosítja.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról tájékoztassa a tervezőt.  

 

Határidő : tájékoztatásra: 2015. november 10. 

                 parkosításra:  2016. március 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

502/2015.(XI.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Temető utcai parkoló 

építéséről a döntést elhalasztja.  

A Képviselő-testület új közlekedési szakember bevonásával felkéri a Településfejlesztési 

Bizottságot, hogy ismételten vizsgálja meg a területet és a december havi képviselő-testületi 

ülésre készítsen új javaslatot.  

Határidő: 2015. december 17. 

Felelős: Településfejlesztési Bizottság 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

503/2015.(XI.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Bányai János 

és Bányai Zsolt kérelmét - a Berhidai út 2. szám környéki parkolók kizárólagos saját használatra 

történő felfestését - nem támogatja.  

 

Határidő: a kérelmezők tájékoztatására: 2015. november 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

504/2015.(XI.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 
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Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Településfejlesztési 

Bizottságot, hogy mérje fel a Bocskai u. 47/1. önkormányzati lakás szükséges felújítási munkáit 

és javaslatáról készítsen előterjesztést a 2015. november 26-ai testületi ülésre 

  

A Képviselő-testület a Bizottság javaslatának ismeretében fog dönteni a lakás felújításáról. 

 

Határidő: 2015. november 26. 

Felelős: Településfejlesztési Bizottság 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

505/2015.(XI.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés temető 

vízelvezetésének 1.000.000,- Ft-os előirányzatát 200.000 Ft-tal megemeli az általános 

tartalékkeret terhére. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a munka elvégzéséről. 

Felkéri továbbá, hogy a költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat vegye 

figyelembe. 

 

Határidő: a munka megrendelésére 2015. november 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

506/2015.(XI.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Polgármester 

arra vonatkozó javaslatát, hogy a Temető utcában ne építsen járdát az Akácfa utca és a 

Ravatalozó között. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

507/2015.(XI.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

   

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Polgármester 

arra irányuló javaslatát, hogy a Liszt Ferenc utca 22-54. között térkő burkolat legyen. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

508/2015.(XI.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016-2017-es Járdaprogramot 

megtárgyalta és elfogadja. 
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A járdaépítési-felújítási munkákat a Járdaprogramban rögzített ütemezésben, és fejlesztési 

alapelvek alapján végezteti el. 

Felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott Járdaprogramra engedélyezési terv szintnél 

részletesebb tervre kérjen tervezési ajánlatot a 2015. november 26-i ülésre 

 

Határidő az árajánlatkérésre: 2015. november 26. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

509/2015.(XI.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

Gesztenyesor - Szabadtéri Színpad - Szajna patak - PMTE bekötő út által határolt területen 

locsolóvíz vételi hely kialakítására vonatkozó döntést elhalasztja a 2015. december havi 

képviselő-testületi ülésre és a kivitelezésre újabb árajánlatokat kér be. 

 

Határidő: a tárgyalásra: 2015. december 18. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

510/2015.(XI.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a 

Településfejlesztési Bizottság javaslatát, mely szerint a Liszt F. utca 17. számú óvoda előtti 

útelemekből készült fekvőrendőrök helyett 2 db aszfaltból kialakított fekvőrendőr épüljön, 

88.500,- Ft+ ÁFA összegben. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

511/2015.(XI.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Liszt F. utca 

17. számú óvoda előtti forgalomlassító útelemeket –az ajánlatban szereplő műszaki tartalom 

szerint - felújítja, az útelemeket újra lerakatja a meglevő burkolatba. 

 

Kivitelező: Tóth István 

Kivitelezés költsége: 75 ezer forint. 

A kivitelezés költsége a 2015. évi költségvetés általános tartaléka. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a kivitelezés megrendelésére, egyúttal felhívja, 

hogy e döntésre a költségvetés soron következő módosításakor legyen figyelemmel. 

 

Határidő a megrendelésre: 2015. november 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

512/2015.(XI.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Peytu-

mezején létrejött vizes-nádas területről árok kialakításával a vizet elvezeti a Szajna patakba, 

melynek költségét a felszíni vízelvezetésből biztosítja. 

 

Határidő: 2015. december 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

513/2015.(XI.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 

Peytu-mezején található menthetetlen fák kivágásáról, az elszáradt ágak eltávolításáról, 

valamint a beteg, de gyógyítható fák kezeléséről intézkedjen.  

 

A kivágott fákat a Gondozási Központtal, a Szociális ügyintézővel, illetve a Pétkomm Kft-vel 

egyeztetve, jutassa el rászoruló családoknak.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a ligetben található nagyobb mélyedések feltöltésével 

kapcsolatban – beleértve a sétány mellettieket is – intézkedjen. 

 

A felmerülő költségek fedezete a 2015-ös költségvetés parkfenntartás előirányzata. 

 

Határidő: fakivágás folyamatos, de legkésőbb március 31.  

                  mélyedések feltöltése: december 15.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

514/2015.(XI.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Dombi Norbert 

képviselő javaslatát, mely szerint a Humán Bizottság a Közösségi Ház és Könyvtár 

igazgatójával közösen készítsen előterjesztést a Peytu-mezején megrendezésre kerülő kulturális 

eseményekkel kapcsolatos koncepcionális változtatási igényekről, a felmerülő infrastrukturális 

fejlesztési javaslatokkal együtt. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

515/2015.(XI.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Dombi Norbert 

javaslatár, mely szerint 2016-ban a Peytu-mezején építsen egy tetővel ellátott kültéri konyhát 

(padokkal, asztalokkal) közösségi célra.  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

516/2015.(XI.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Ligetbe 

gépjárművel történő bejárás megakadályozására behajtani tilos táblát helyeztet ki. 

 

Egyúttal felkéri a jegyzőt, hogy a közterület-használatról szóló önkormányzati rendelet olyan 

tartalmú módosítását készítse elő, hogy a Ligetbe gépjárművel engedély nélkül behajtókat 

szankcionálni lehessen.  

 

 

 

 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

517/2015.(XI.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete eseti vizsgáló bizottságot alakít, 

hogy megvizsgálja a központi pályázat elmulasztásának körülményeit, és emiatt megállapítható 

e mulasztás, illetve fennáll-e fegyelmi vétség gyanúja. 

 

A bizottság tagjai: 

 

1. Dombi Norbert 

2. Nagy Zsolt 

3. Pintér Csaba 

 

Határidő a bizottsági jelentés megtételére: 2015. decemberi ülés 

Határidő – döntés a továbbiakról: 2015. decemberi ülés 

Felelős: Az eseti vizsgáló bizottság 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

518/2015.(XI.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

a) a Berhidai út 4. számú épület elé 1 db kerékpártárolót,  

b) a volt zöldséges bolt előtti, fákkal beültetett zöldszigetbe 1 db köztéri padot 

c) a Posta épülete mellé 1 db kerékpártárolót 

helyeztet el. 

 

Előirányzati összeg: 
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kerékpártároló: 100.000,- Ft, 1 db pad: 50.000,- Ft , összesen 150.000,- Ft, melynek  fedezete 

a 2015.évi költségvetés parkgondozás kisértékű tárgyi eszköz előirányzott összege. 

 

Határidő: 2015. november 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

519/2015.(XI.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a csónakház használatbavételi 

eljárásának költségeire 150.000,- Ft-ot különít el az általános tartalékkeret terhére.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosításakor a határozatban foglaltakat 

vegye figyelembe.  

 

Határidő: költségvetési rendelet módosítása 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

520/2015.(XI.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Benzinkúttól a Gyári bekötő út bal oldalán lévő padkát az ideiglenes vasúti átjáróig 

murvaterítéssel rendbe hozatja. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a településen jelenleg útépítést/járdaépítést végző vállalkozótól 

kérjen be árajánlatot.  

A Képviselő-testület a munkálatokra 100.000 Ft-ot különít el az általános tartalék terhére. 

Felhívja a polgármestert, hogy e döntésre a költségvetés soron következő módosításakor legyen 

figyelemmel. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

521/2015.(XI.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Pétkomm Kft-t, hogy az 

ősz folyamán a Temető utcai kiszáradt fák pótlását végezze el. (6-8 darab fa)  

A munka fedezetére 100 ezer Ft-ot különít el az általános tartalék terhére.  

Felhívja a polgármestert, hogy e döntésre a költségvetés soron következő módosításakor legyen 

figyelemmel. 

 

Határidő: november 30.  

Felelős: Füle Tibor Pétkomm Kft. ügyvezető 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

522/2015.(XI.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a parkoló 

Óvoda felőli oldalán a szervizút felé, a zöldfelületre behajtás megakadályozására behajtani tilos 

táblát helyeztet ki. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

523/2015.(XI.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – mivel a nyilvános tárgyalás az 

önkormányzat üzleti érdekét sértené – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján elrendeli a „Lakóházak energetikai 

felújításának támogatására beérkezett pályázatok elbírálása (Csordás János pályázata)” tárgyú, 

294/2015. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

524/2015.(XI.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – mivel a nyilvános tárgyalás 

üzleti érdeket sértene – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján elrendeli a „Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálása” tárgyú, 299/2015. számú előterjesztés zárt ülésen 

történő tárgyalását. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

525/2015.(XI.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – mivel a nyilvános tárgyalás 

üzleti érdeket sértene – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján elrendeli a „„Arany János Tehetséggondozó 

Programban” való részvétel támogatása” tárgyú, 311/2015. számú előterjesztés zárt ülésen 

történő tárgyalását. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

526/2015.(XI.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – mivel a nyilvános tárgyalás 

üzleti érdeket sértene – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján elrendeli a „Kiskertek” tárgyú, 317/2015. számú 

előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

527/2015.(XI.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Nagy Zsolt 

képviselő arra irányuló javaslatát, hogy a „Gyermek háziorvosi praxis” tárgyú, 302/2015. 

számú előterjesztést üzleti érdekből a Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

528/2015.(XI.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – mivel a nyilvános tárgyalás 

üzleti érdeket sértene – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján elrendeli a „Területvásárlás” tárgyú 303/2015. 

számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

529/2015.(XI.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Nagy Zsolt 

képviselő arra irányuló javaslatát, hogy a „Távfűtési javaslat” tárgyú, 307/2015. számú 

előterjesztést üzleti érdekből a Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

530/2015.(XI.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

I. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által 

fenntartott valamint működtetett, a személyes gondoskodás keretében étkeztetést nyújtó 

intézményekben a szolgáltatókkal és intézményvezetőkkel végzett egyeztetés alapján az 

élelmezési nyersanyagnormát és a szolgáltatónak fizetendő térítés összegét 2016. év január hó 

1. napjától az alábbiakban határozza meg: 

 

1./ Panelkuckó Napközi Otthonos Óvoda 

 

Szolgáltató: Bakony Gaszt Zrt.   

                   Norma:       Szolgáltatónak fizetendő 

     

     - gyermekek részére 

ebéd:                  195,- Ft       276,- Ft + ÁFA/fő/nap 

tízórai + uzsonna:           145,- Ft       208,- Ft + ÁFA/fő/nap 

háromszori étkezés:        340,- Ft       484,- Ft + ÁFA/fő/nap 

 

2./ Horváth István Általános Iskola 
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Szolgáltató: Bakony Gaszt Zrt.   

       Norma:       Szolgáltatónak fizetendő 

- gyermekek részére 

ebéd (menza):                276,- Ft      394,- Ft + ÁFA/fő/nap 

tízórai + uzsonna:          155,- Ft      220,- Ft + ÁFA/fő/nap 

háromszori étkezés:       431,- Ft      614,- Ft + ÁFA/fő/nap 

 

3./ Szociális étkeztetés  

 

Szolgáltató: Rendezvényterem ’12 Kft. 

                   Norma:           Szolgáltatónak fizetendő 

 

ebéd                    310,- Ft      390,- Ft + ÁFA/fő/nap 

 

4./ Bölcsőde 

                                                                                  Norma:  

 

- saját konyhán előállított egész napos ellátás: 365,- Ft 

 

II. A Képviselő-testület 

 

1. Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról az érdekelt intézményeket és szolgáltatókat 

tájékoztassa. 

2. Felhatalmazza az érintett intézményvezetőket és a polgármestert, hogy a jelen határozatban 

foglaltak szerint kössék meg a szolgáltatókkal a szállítási szerződést. 

 

Határidő II/1. pontra: 2015. december 10. 

                II/2. pontra: 2015. december 31. 

 

Felelős: II/1. pontra: Horváth Éva polgármester 

              II/2. pontra: érintett intézményvezetők és polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

531/2015.(XI.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék 

elnökének a V-829-186/2015. számú figyelemfelhívó levelében foglaltakat elfogadja, a 

szükséges tulajdonosi intézkedéseket megteszi.  

 

Első lépésként a Pétkomm Kft. és az Önkormányzat által kötött Együttműködési Megállapodást 

felülvizsgálja.  

 

A beérkezett javaslatok és észrevételek alapján elkészített Megállapodásról a 2016. januári 

rendes ülésen dönt és meghatározza a további feladatokat.  

 

Határidő: javaslatokra 2015. december 20. 

Felelős: előterjesztés készítésére: Horváth Éva polgármester 
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   Füle Tibor Pétkomm Kft. ügyvezetője 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

532/2015.(XI.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület kérje fel a Pétkomm Kft. ügyvezetőjét, 

hogy a 2016. évi üzleti tervet és a 2016. évi önköltség számítást a januári testületi ülésre 

terjessze be a Képciselő-testület elé. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

533/2015.(XI.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Dombi Norbert 

képviselő önálló indítványa határozati javaslatának 1. pontját, mely szerint a Képviselő-testület 

a Cothec Kft-vel zajló egyeztető tárgyalásokat, illetve az esetlegesen már megkötött 

szerződéseket azonnali hatállyal mondja fel.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

534/2015.(XI.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Dombi Norbert 

képviselő önálló indítványa határozati javaslatának 4. pontját, mely szerint a létesítendő fűtőmű 

megfelelő helyszínének kiválasztása miatt a Képviselő-testület kérje fel Füle Tibor ügyvezetőt, 

hogy a lehetőségként felmerülő összes helyszínt vegye számba és terjessze a képviselő-testület 

elé. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

535/2015.(XI.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

tárgyalásokat kezdeményez a Nitrogénművek Zrt vezetőségével a településen létesítendő 

fűtőmű helyeként a Nitrogénművek Zrt. tulajdonában levő – a Malom árkon túli, lehetőleg a 

gyári bekötőút melletti – terület hosszú távú bérleti lehetőségéről. 

A tárgyaló önkormányzati küldöttség tagjai:  

Dombi Norbert és 

Pintér Csaba települési képviselők, valamint 

Fület Tibor a Pétkomm Kft. ügyvezetője. 

Felkéri a polgármestert, hogy fentiekről a Nitrogénművek Zrt. vezetőségét tájékoztassa.  

 

Határidő a tájékoztatásra: 2015. december 11. 
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Felelős: Horváth Éva polgármester 

      

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

536/2015.(XI.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Batári Anett egyéni vállalkozó 

ajánlatát megtárgyalta, és azt elfogadja.  

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére az alábbiak szerint: 

 

Szerződés tárgya: térfigyelő kamerarendszer terv felülvizsgálata, a kivitelezéséhez kapcsolódó 

közbeszerzési eljárás lebonyolítása és műszaki ellenőrzése.  

 

Vállalkozó: Batári Anett egyéni vállalkozó 

 

Díj: bruttó 450.000,- Ft (az ajánlatban megadott fizetési ütemezéssel) 

 

A díj fedezete a kamerarendszerre előirányzott keret és az általános tartalék. 

A testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosításánál a határozatban 

foglaltakra legyen figyelemmel. 

 

Határidő a)  szerződéskötésre: 2015. december 15. 

                b) a terv felülvizsgálatára: január 15. 

Felelős:a) pontért: Horváth Éva polgármester 

             b) pontért: Batári Anett vállalkozó 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

537/2015.(XI.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő önálló indítványát, mely szerint Képviselő-testület a kamerarendszer kiépítésére 

kiírandó közbeszerzési eljárás lebonyolításában közreműködésre, majd a kivitelezés műszaki 

ellenőri feladatok ellátására Szalai László biztonságtechnikai vállalkozót kérje fel. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

538/2015.(XI.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdői Közösségi Ház és 

Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

539/2015.(XI.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 
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Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja 2015. december 1-től 

2016. február 29-ig 13 fő önkormányzati közfoglalkoztatását napi 6 órában.  

A személyi juttatások és járulékok fedezetét a 2016. évi költségvetésben biztosítja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződések megkötésére. 

 

Határidő: 2015. november 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

540/2015.(XI.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Veszprém 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (VMKI) Igazgatójának levelét, mely szerint nem 

kívánják használatba venni az Önkormányzat tulajdonában lévő és átvételre felajánlott LZV-

073 forgalmi rendszámú Mercedes 1419 típusú magasból mentő gépjárművet. 

A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul veszi.  

A gépjármű elhelyezéséről, későbbi hasznosításáról a 2016. januári rendes testületi ülésen dönt. 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa a VMKI Igazgatóját. 

 

Határidő: tájékoztatásra 2015. december 5. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

541/2015.(XI.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

198/2015.(IV.23.),       309/2015.(VI.25.),        421/2015.(IX.3.),         422/2015.(IX.3.),  

444/2015.(IX.24.),       485/2015.(XI.5.),          491/2015.(XI.5.),         494/2015.(XI.5.),  

496/2015.(XI.5.),         500/2015.(XI.5.),          503/2015.(XI.5.),          511/2015.(XI.5.). 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

542/2015.(XI.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a PRO ARCH 

Építési Stúdió tervezési ajánlatát a távfűtőmű telepítése érdekében szükségessé vált 

Szabályozási Terv módosítására. A Képviselő-testület az ajánlatot elfogadja. 

 

Tervezési díj: 600.000,- Ft + Áfa, melynek fedezete a 2015. évi költségvetési rendeletben a 

„Távfűtőmű” létesítésére elkülönített céltartalék.  
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Felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés megkötésére, egyben felkéri, hogy a 

költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.  

 

Határidő: szerződés megkötése: 2015. december 5. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

543/2015.(XI.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja az 508/2015.(XI.5.) 

számú határozatát.  

 

 

 

 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

544/2015.(XI.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a polgármester 

javaslatát, mely szerint a 2016-2017. évekre szóló járdaépítési program „Egyebek” címszava 

alatti munkákat a programból vegye ki. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

545/2015.(XI.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el az Önkormányzat 

2016-217 évi járdaprogram tervezetének II fejezet első pontjában foglalt javaslatot, mely szerint 

a felújításra kerülő járdák, illetve a kapubejárók – kivéve a programban megnevezett 

járdaszakaszok – az utcák betonszegélyéig mindenhol egységes, szegéllyel ellátott térkő 

burkolatot kapjanak.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

546/2015.(XI.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a polgármester 

javaslatát, mely szerint az Önkormányzat 2016-217 évi járdaprogram tervezete II fejezetének 

harmadik pontját – a járdák mellett nincs szükség gyephézagos beton burkolólapok 

lehelyezésére – törölje.  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

547/2015.(XI.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016-2017. évi Járdaprogramot 

a határozat melléklete szerint elfogadja.  

Az építési-felújítási munkákat a Járdaprogramban rögzített ütemezésben és fejlesztési alapelvek 

alapján végezteti el.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott program tervezésére kérjen ajánlatot. Az ajánlat 

engedélyezési terv szintnél részletesebb tervre vonatkozóan.  

 

Határidő ajánlatkérésre: 2015. december 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

548/2015.(XI.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Horváth 

István Általános Iskola Berhidai úti és Hősök terei épületének mosdó, WC, öltöző helységeit 

teljes körűen felújíttatja. 

A felújítás ütemezése: 

2016.     Hősök terei épület 

2017.     Berhidai úti épület 

 

A Hősök terei épület  

Költség: 40 millió Ft 

Fedezet: 2016. évi költségvetés 

A felújítási munkák elvégzése: 2016. július 1.- aug. 19. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tervezésre kérjen be ajánlatokat.  

A tervezési ajánlatokról a Képviselőtestület a 2016. januári ülésén dönt. 

 

Határidő a tervezési ajánlatok elbírálására: 2016. január 28. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

      

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

549/2015.(XI.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

1) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

Pétfürdői Posta bejárata elé 1 db középre helyezhető kerékpártárolót helyeztet ki 

alumínium színben. 
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Kivitelező: Tóth István egyéni vállalkozó. 

Kivitelezés, telepítés összköltsége: bruttó 68.000,- Ft, melynek fedezete a 2015.  évi 

költségvetés általános tartaléka. 

Felkéri a polgármestert, hogy e döntést a 2015. évi költségvetési rendelet következő 

módosításánál vegye figyelembe. 

 

 Határidő: a megrendelésre: 2015. december 10. 

 Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

2) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a raktáron 

lévő kerékpártároló a Liszt Ferenc utcai Polyák ABC elé kerüljön kihelyezésre. A testület 

felkéri a Hivatalt, hogy a tulajdonossal folytasson a kihelyezésről egyeztetést. 

 

 

 

 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

550/2015.(XI.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

1) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 

hogy a gyermek háziorvosi praxist jelenleg ellátó Bacsinszky Szolgáltató Bt. vezetőjével 

egyeztessen a 2016-os esztendőre vonatkozó elképzeléseiről illetve gyermekorvosi 

szolgáltatás biztosításáról. Az egyeztetésen történtekről számoljon be. 

 

2) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 

hogy az Ady Endre utca 26. számú társasházrész tulajdonosával egyeztessen az ingatlan 

vételáráról. Az egyeztetésen történtekről számoljon be. 

      A Képviselő-testület a megjelölt ingatlanon felül más lehetőségeket is megvizsgál 

ingatlanvásárlás céljából. 

 

3) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester beszámolója 

alapján a decemberi rendes testületi ülésen dönt a további intézkedésekről. 

 

Határidő a beszámolókra: 2015. decemberi ülés 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

551/2015.(XI.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 136. § (9) 

bekezdésében és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 174. § (5) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve a családsegítés, illetve a 
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gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátása módjának felülvizsgálata után úgy döntött, hogy 

a polgármesteri hivatalt működtető önkormányzat kötelező feladatként 2016. január 1-től a 

család- és gyermekjóléti szolgálatot a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatási 

feladatokat jelenleg is ellátó önálló intézményében, egy szervezeti egység keretein belül 

működteti. 

A jogszabályi változásokra tekintettel 2016. január 1-től az intézmény nevét megváltoztatja. 

Ezen időponttól az intézmény neve Szociális és Gyermekjóléti Gondozási Központ helyett: 

Pétfürdői Gondozási Központ. 
Felhatalmazza és egyben felkéri a polgármestert, hogy a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett 

adatok módosítását 2015. november 30-áig kérelmezze. A kérelem egyidejűleg terjedjen ki a 

„szociális étkeztetés – szociális konyha” szolgáltatás tényleges ellátási formájának megfelelő 

„szociális étkeztetés – egyéb főzőhely”-re történő helyesbítésére is. 

 

2.) Felkéri a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratának módosítását terjessze be a 

Képviselő-testület elé. 

 

3.) Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az intézmény szervezeti és működési szabályzatának, 

valamint érintett szakmai programjainak módosítását készítse el és nyújtsa be jóváhagyásra. 

 

 

Határidő: 1.) pontra: 2015. november 30. 

                  2.) pontra: 2015. december havi testületi ülés 

                  3.) pontra: 2016. január havi testületi ülés 

 

Felelős: 1.) pontra: Horváth Éva polgármester 

              2.) pontra: Jánosiné Izsó Ildikó jegyző 

              3.) pontra: Papp Alexandra igazgató 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

552/2015.(XI.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Berhidai 

Szociális és Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodásának módosítására irányuló 

előterjesztést és a következő döntést hozta: 

 

Jóváhagyja a Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Társulás – módosított megállapodás alapján 

2016. január 1-jétől Berhidai Szociális Társulás – módosított társulási megállapodását. 

 

A megállapodás e határozat melléklete. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy e megállapodást jóváhagyó képviselő-testületi határozatot küldje 

meg Berhida Város Polgármesterének.  

 

Határidő: 2015. november 27. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

553/2015.(XI.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdői Polgármesteri 

Hivatal 2015. évi beruházási előirányzatait az alábbiak szerint módosítja: 

  

kisértékű tárgyi eszközök                                                                                + 4.500.000 Ft 

Polgármesteri Hivatal berendezés                                                                    - 9.000 ezer Ft 

Új Polgármesteri Hivatal telefon, internet csatlakozás, számítógép hálózat   +4.000 ezer Ft  

2 db asztali számítógép konfiguráció (új előirányzat)                                     +   500 ezer Ft 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat 

vegye figyelembe. 

 

Határidő: a költségvetési rendelet módosítása 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

554/2015.(XI.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Liszt Ferenc 

u. 12. bejárata előtti magas járda mellé egyoldali védőkorlátot telepít kb. 10 méter 

hosszúságban.  

Az elvégzendő munkákra bruttó 140.000,- Ft-ot különít el az általános tartalék terhére.  

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy kivitelezőktől kérjen be árajánlatot, valamint 

a költségvetési rendelet következő módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: kivitelezésre: 2015. december 15.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

555/2015.(XI.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Bánya utca 1-

3-5., valamint a Berhidai út 31-33-35. számú házak pincéjében megjelenő talajvíz-jelenség 

okának kivizsgálására hidrogeológiai szakértőt kér fel tanulmány- és megoldási javaslat 

elkészítésére. 

A szakértő díjazására bruttó 500.000,- Ft-ot különít el az általános tartalék terhére.  

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetési rendelet következő módosításánál a határozatban 

foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szakértő megtalálására: 2016. januári testületi ülés 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

556/2015.(XI.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 

településen a járdaépítéssel kapcsolatos kivitelezi munkák folyamán a 20 tonnás kamionok által 

okozott problémákat az Ösküi utcában, valamint az Öskü Község közigazgatási területéhez 

tartozó Péti Szőlőhegyben használt útszakaszon mérje fel, és intézkedjen a károk 

helyrehozatalára. 

 

Határidő a felmérésre: 2015. december 10 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

557/2015.(XI.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdő Tóth Árpád köz 7. 

(HRSZ: 2336/1) számú ingatlanra vételi szándékát fejezi ki. Ezért felkéri a polgármestert, hogy 

az ingatlan tulajdonosával vegye fel a kapcsolatot és a terület megvásárlásáról kezdeményezzen 

egyeztetést. Az egyeztetésen történtekről tájékoztassa a képviselő-testületet. 

 

Határidő a) a vételi szándék írásbeli megküldésére: 2015. december 04. 

                                   b)  tájékoztatás az egyeztetésen történtekről : 2015. december havi rendes 

ülés. 

                c) döntés a továbbiakról : 2015. decemberi rendes ülés. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

558/2015.(XI.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakóházak energetikai 

felújításának támogatására benyújtott pályázatot elbírálta, és a lakóházak energetikai 

felújításának támogatásáról szóló 7/2013.(VI.14.) önkormányzati rendelet alapján a Pétfürdő, 

Állomás u. 4/A. szám alatti lakóépület felújításához Csordás János xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

szám alatti lakost 1.200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Fedezet a 2015. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 
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Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2015. december 5. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

559/2015.(XI.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójára pályázatot benyújtók közül az alábbi 

személyeket részesíti támogatásban: 

 

„A” típusú pályázat 

xxxxxxxxxxx (az érintett 26 személy az értesítést közvetlenül megkapta) 

 

„B” típusú pályázat 

 

xxxxxxxxxxx (az érintett 1 személy az értesítést közvetlenül megkapta) 

   

A támogatás fedezetét – mindösszesen: 3.540.000.- Ft-ot – a Képviselő-testület 2016. évi 

költségvetésében biztosítja. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a döntésről a pályázókat a pályázati kiírásban 

foglaltaknak megfelelően értesítse. 

 

Határidő: 2015. december 17. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

560/2015.(XI.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 

Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.  

 

Támogatja, hogy Takács Bianka nyolcadik évfolyamos tanuló (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

Pétfürdő település képviseletében a programban részt vegyen.  

 

Az Önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való részvétele 

idejére maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra 10.000,- Ft havi ösztöndíjat nyújt, 

melynek fedezetét a település költségvetésében biztosítja.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot jelen határozattal együtt küldje meg a tanuló által az 

első helyen kiválasztott középiskola részére. 
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Határidő: 2015. december 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

561/2015.(XI.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a gyár alatti 

kiskertek tulajdonviszonyait feltérképezi. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy az elhanyagolt területek tulajdonosait keresse meg és kezdjen velük 

tárgyalásokat arról, hogy kívánják-e tovább művelni a területüket vagy felajánlják az 

önkormányzat számára.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

562/2015.(XII.17.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – mivel a nyilvános tárgyalás az 

önkormányzat üzleti érdekét sértené – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján elrendeli a „Pétfürdő Nagyközség 

Önkormányzatának vagyon- és felelősségbiztosítása” tárgyú, 342/2015. számú előterjesztés 

zárt ülésen történő tárgyalását. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

563/2015.(XII.17.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2016. évre 

köztisztviselők és közalkalmazottak fenntartói döntésen alapuló illetménykiegészítését a 2015. 

évi feltételeknek megfelelően továbbra is biztosítja.  

Azaz 

a) a Pétfürdői Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők, valamint – a b) 

pontban foglalt eltéréssel – az önkormányzati intézményekben foglalkoztatott 

közalkalmazottak részére egységesen 

a.a) felsőfokú iskolai végzettség esetén 8 %-os,  

a.b) középiskolai végzettség esetén 12 %-os,  

a.c) alapfokú végzettség (csak közalkalmazott) esetén 10 %-os  

mértékű illetménykiegészítést állapít meg, 

b) az a) pontban foglaltaktól eltérően a 2013-2015. évben központi béremelésben részesülő 

közalkalmazottak esetében a Képviselő-testület – amennyiben az a) pont szerint megállapítható 

illetménykiegészítés összege magasabb – csak a központi béremelés és az a) pont szerinti 

illetménykiegészítés különbözetét biztosítja fenntartó által garantált illetményemelésként. 

Az illetménykiegészítés fedezetét a Képviselő-testület 2016. évi költségvetésében biztosítja, 

melynek hatályba lépéséig a kifizetések a 2016. évi átmenti gazdálkodásról szóló 

önkormányzati rendelet alapján teljesíthetők. 
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Felkéri a polgármestert, hogy a 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetét e döntésre 

figyelemmel terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Határidő: 2016. február 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

564/2015.(XII.17.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

1.) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

354/2015.(VII.23.),        355/2015.(VII.23.),        436/2015.(IX.24.),         483/2015.(XI.5.),  

484/2015.(XI.5.),           485/2015.(XI.5.),           488/2015.(XI.5.),            492/2015.(XI.5.), 

498/2015.(XI.5.),           502/2015.(XI.5.),           504/2015.(XI.5.),            505/2015.(XI.5.),  

509/2015.(XI.5.),           516/2015.(XI.5.),           518/2015.(XI.5.),            549/2015.(XI.26.), 

520/2015.(XI.5.),           521/2015.(XI.5.),           522/2015.(XI.5.),            539/2015.(XI.26.),  

540/2015.(XI.26.),        542/2015.(XI.26.),         547/2015.(XI.26.),        552/2015.(XI.26.), 

557/2015.(XI.26.),        558/2015.(XI.26.),         560/2015.(XI.26.).  

 

2.) Ezzel egyidejűleg az 517/2015.(XI.5.) számú képviselő-testületi határozat végrehajtási 

határidejét 2016. január 28-ra módosítja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

565/2015.(XII.17.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Dombi Norbert 

képviselő javaslatát, mely szerint a Pétfürdő-Várpalota vagyonperben tartott zárt üléseinek 

jegyzőkönyveit minősítse nyilvánossá és juttassa el a képviselőknek. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

566/2015.(XII.17.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Pénzügyi 

Bizottság javaslatát, mely szerint az éves ellenőrzési terv 1. sorszáma alatt szereplő „2015. évi 

normatíva igényléseket alátámasztó dokumentumok vizsgálata” tárgyú ellenőrzésre 

meghatározott ellenőrzési napok száma 10 nap helyett 8 nap legyen.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

567/2015.(XII.17.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 
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Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint az éves ellenőrzési terv 5. sorszáma alatt szereplő „Óvodai 

térítési díjak beszedésének ellenőrzése” tárgyú ellenőrzésre meghatározott ellenőrzési napok 

száma 4 nap helyett 2 nap legyen.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

568/2015.(XII.17.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi ellenőrzési tervét e 

határozat melléklete szerint hagyja jóvá. 

 

Határidő az éves ellenőrzési jelentés előterjesztésére: a 2015. évre vonatkozó zárszámadási 

rendelet előterjesztésével egyidejűleg. 

 

Felelős az éves ellenőrzési jelentés előterjesztéséért: Horváth Éva polgármester  

a belső ellenőrzés működtetéséért: Jánosiné Izsó Ildikó 

 

 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

569/2015.(XII.17.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

 

I. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 8/A §-a szerinti alapítói jogkörében eljárva a Szociális és Gyermekjóléti 

Gondozási Központ 132/2012.(IV.26.) számú képviselő-testületi határozattal 2012. április 26-

án kiadott alapító okiratát 2016. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. Az alapító okirat preambuluma helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Pétfürdői 

Gondozási Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:” 

2. Az alapító okirat 1.) pontja – mely a módosított okiratban 1.1. pont alatt szerepel – helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

„1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Pétfürdői Gondozási Központ” 

3. Az alapító okirat 4.) pontja – mely a módosított okiratban 4.1. pont alatt szerepel – helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális 

alapellátások közül a családsegítés, az étkeztetés és a házi segítségnyújtás (a szociális 

igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (1) bekezdés a-c) pontja); a személyes 

gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekjóléti szolgáltatás 

és a gyermekek napközbeni ellátása (a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
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szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (2) bekezdés a-b) pontja); valamint az egészségügyi 

alapellátás keretébe tartozó védőnői ellátás (az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 

CXXIII. törvény 5. § d) pontja)” 

4. Az alapító okirat 6.) pontja – mely a módosított okiratban 4.4. pont alatt szerepel – kiegészül 

a következő kormányzati funkciószámmal és kormányzati funkció megnevezéssel: 

„104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében” 

 

5. Az alapító okirat 8.) pontja – mely a módosított okiratban 4.5. pont alatt szerepel – helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

„4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Pétfürdő nagyközség”  

6. Az alapító okirat 9.) pontja – mely a módosított okiratban 3. pont alatt szerepel – helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

        3.1.1. megnevezése: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 

        3.1.2. székhelye: 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6. 

 3.2. A költségvetési szerv fenntartójának: 

                                         3.2.1. megnevezése: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 

                                         3.2.2. székhelye: 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6.” 

 

7. Az alapító okirat 13.) pontja – mely a módosított okiratban 5.2. pont alatt szerepel – helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

 „5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 
foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó 

jogszabály 

1 

közalkalmazott A közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII.  törvény 

2 
munkavállaló A munka törvénykönyvéről 

szóló 2012. évi I. törvény 

3 
egyéb foglalkoztatásra 

irányuló jogviszony 

A Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény” 

8. Az alapító okirat kiegészül a következő – a módosított okiratban 2.1. pont alatt szereplő – 

rendelkezéssel: 

„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2001.06.01.” 

9. Az alapító okirat kiegészül a következő – a módosított okiratban 4.3. pont alatt szereplő – 

rendelkezéssel: 

„.4.3.  A költségvetési szerv alaptevékenysége: Család- és gyermekjóléti szolgáltatás, házi 

segítségnyújtás, szociális étkeztetés, bölcsődei ellátás, gyermekek napközben ellátása, 

területi és iskolai védőnői ellátás biztosítása.” 
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10. Az alapító okirat  3., 7., 10 - 11., 14 - 15. pontja elhagyásra kerül. 

11. Az alapító okirat záradéka helyébe a következő – a módosított okiratban 6. pont alatt 

szereplő – záró rendelkezések lépnek: 

„6. Záró rendelkezés 

          Jelen alapító okiratot 2016. év január hó 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 

költségvetési szerv 2012. április 26-án kelt alapító okiratot visszavonom.” 

 

II. A Képviselő-testület  

a) felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító képviseletében eljárva az alapító 

okirat módosításokkal nem érintett részeit az új formanyomtatványoknak megfelelően 

vezesse át, valamint az e határozatnak megfelelő tartalmú „Módosító okirat”-ot és a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt „Alapító okirat”-ot kiadja és ezzel egyidejűleg 

az I. részben hivatkozott korábbi alapító okiratot visszavonja;  

b) felhívja a jegyzőt, hogy az alapító okirat módosítás törzskönyvi nyilvántartáson történő 

átvezettetéséről gondoskodjon; 

 

Határidő  a.) az okiratok kiadására: azonnal 

                  b.) törzskönyvi bejegyzési kérelem megküldésre: 2015. december 18.  

Felelős     a.) pontra: Horváth Éva polgármester 

                 b.) pontra: Jánosiné Izsó Ildikó jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

570/2015.(XII.17.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy központi 

támogatástól függetlenül továbbra is felvállalja az iskolatej szállítás megszervezését és 

finanszírozását a 2016. január 1. és 2016. június 30. közötti időszakban.  

 

A Képviselő-testület 2015/2016. tanév II. félévében, a tanítási napokon továbbra is biztosítani 

kíván a Horváth István Általános Iskola minden tanulója részére napi 2 dl 2.8 %-os tejet, és 1 

db tejes kiflit. 

 

A Képviselő-testület elfogadja a tejre vonatkozóan az 55,- Ft + 18 % ÁFA darabárat, és a tejes 

kiflire vonatkozóan a 14,- Ft + 18 % ÁFA darabárat. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert a szerződéskötésre, valamint felkéri, hogy a 2016. évi 

költségvetési rendelet előkészítése során a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.  

 

Határidő szerződéskötésre: 2015. december 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

571/2015.(XII.17.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 
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Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a település környezeti állapotáról 

készült 2015. évi beszámolót megtárgyalta és elfogadja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

572/2015.(XII.17.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Megállapodást köt a Magyar 

Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével a Támogató Szolgálati feladatok közül a 

fogyatékkal élő pétfürdői gyermekek szállítására 2016. január 1-től 2016. december 31-ig. 

 

Az önkormányzat vállalja, hogy havonta bruttó 383.960,- Ft működési célú pénzeszköz 

átadásával hozzájárul a feladatellátás finanszírozásához. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező Megállapodás aláírására.  

 

Határidő szerződés megkötésére: 2015. december 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

573/2015.(XII.17.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nitrogénművek Zrt VIII-as 

portája melletti szennyvíz hálózat kiváltását a mellékelt helyszínrajz szerint támogatja. 

 

Határidő: a Nitrogénművek Zrt tájékoztatására 2015. december 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

574/2015.(XII.17.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

temető parkgondozásáról szóló, e határozat mellékletét képező szolgáltatási szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: 2015. december 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

575/2015.(XII.17.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Pétfürdő, 

2295 hrsz-ú „kivett, országos közút” megosztása során – a mellékelt változási vázrajznak 
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megfelelően- kialakult ingatlanok közül a 2295/2 hrsz-ú „kivett, helyi közút” ingatlant a 

Magyar Államtól átveszi.  

A szintén újonnan kialakult 2295/1 hrsz-ú „kivett, országos közút” ingatlan a továbbiakban is 

a Magyar Állam tulajdonát képezi. 

 

Az ingatlan átadással kapcsolatos valamennyi költség (megosztási költség, átminősítés díja, 

ingatlan nyilvántartási költség, járulékos költségek) az önkormányzatot terheli. 

 

A munkálatok fedezetére a testület a 2015. évi költségvetés általános tartaléka terhére bruttó 

300.000,- Ft-ot biztosít. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert a hatósági átminősítéssel és az átadás-átvétellel 

kapcsolatos feladatok teljes körű lebonyolítására, valamint a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére. 

 

A testület felkéri a polgármestert, hogy a fentieket a 2015. évi költségvetés következő 

módosításánál vegye figyelembe. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

576/2015.(XII.17.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 575/2015.(XII.17.) számú 

határozatát – tekintettel arra, hogy a döntés alapjául szolgáló, a költségvetés módosítására 

irányuló javaslatot is tartalmazó előterjesztést a Pénzügyi Bizottság még nem tárgyalta – 

visszavonja.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

577/2015.(XII.17.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a mellékelt 

megosztási vázrajznak megfelelően a Pétfürdő, 2297/38 és 2304/2 hrsz-ú ingatlanok 

megosztását az ingatlan-nyilvántartásban átvezetteti. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a területmegosztással kapcsolatos intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

578/2015.(XII.17.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 



2015. ÉVI HATÁROZATOK 

183 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gesztenyesor - Szabadtéri 

Színpad - Szajna patak - PMTE bekötő út által határolt területre locsolóvíz vételi hely 

létesítéséről a döntést elnapolja a 2016. január havi képviselő-testületi ülésre. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy kérjen be ismételten ajánlatokat, melyben szerepeljen, hogy a 

munkálatok elvégzésének határideje: 2016. április 15. 

 

Határidő  a döntésre: 2016. január havi ülés 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

579/2015.(XII.17.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

 

Remete István és Remete Istvánné Pétfürdő, Bocskai utca 47/2. szám alatti lakosok bérleti 

szerződését a Pétfürdő, Bocskai u. 47/2. szám alatti 54 m2-es, kettő és félszobás, komfortos 

önkormányzati szociális bérlakásra 2018. december 31. napjáig meghosszabbítsa. 

 

2016. évre a lakbérfizetési kötelezettséget 10.735,- Ft/m2/hó árban állapítja meg, melyet évente 

az infláció mértékével növelni kell. 

 

Határidő: a szerződés megkötésére: 2015. december 31.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

580/2015.(XII.17.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Gesztenyesor - Szabadtéri - Sportpálya bekötőút által határolt zöldterület védelméről a 

képviselői javaslatok beérkezése után, a 2016. januári rendes testületi ülésén dönt. 

 

Határidő a) javaslattételre: 2015. december 31. 

                 b) javaslatok előterjesztésére: 2016. január havi testületi ülés 

Felelős:    a) pontra: képviselő-testületi tagok 

                 b) pontra: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

581/2015.(XII.17.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ifjúsági tó hídjának 

felújításáról a döntést – annak reményében, hogy addig több, szakértő által alátámasztott 

árajánlat beérkezik – elnapolja a 2016. január havi rendes ülésre. 
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Határidő: a döntésre: 2016. január havi rendes ülés. 

Felelős az előterjesztésért: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

582/2015.(XII.17.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a PÉTKOMM Kft. tevékenységi 

köreinek felülvizsgálata tárgyú előterjesztés tárgyalását elnapolja a 2016. január havi ülésére.  

 

Határidő: 2016. január havi rendes ülés 

Felelős a napirendi javaslatba történő ismételt felvételért: Horváth Éva polgármester   

  

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

583/2015.(XII.17.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. II. félévi munkatervében a 

2016. január havi ülésének időpontját 2016. január 21-ére módosítja. 

 

Határidő az érintettek értesítésére: 2016. január 1. 

Felelős: Horváth Éva polgármester  

   

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

584/2015.(XII.17.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Temető 

utca Berhidai úti betorkollása előtt parkolósávot nem alakít ki.  

A 2015. évi költségvetésében erre elkülönített összeget az általános tartalékba visszahelyezi.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésre a költségvetés módosítása során legyen figyelemmel. 

   

Határidő: költségvetés következő módosítása  

Felelős:  Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

585/2015.(XII.17.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Berhidai 

út 88. számú lépcsőház előtt 1 db mozgáskorlátozott parkoló helyet festet fel és tábláz ki. 

A munkára 100.000.- Ft-ot különít el az általános tartalék terhére. 

 

Felkéri a polgármestert a munka megrendelésére, valamint, hogy a döntésre a költségvetés 

következő módosításakor legyen figyelemmel. 
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Határidő a közútkezelő megkeresésére: 2016. január 1. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

586/2015.(XII.17.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Ligetbe 

történő behajtás megakadályozására kihelyezett „behajtani tilos” táblát lecseréli „mindkét 

irányból behajtani tilos” táblára úgy, hogy a kerékpárosok behajthassanak. 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

587/2015.(XII.17.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Pétfürdő, 

2295 hrsz-ú „kivett, országos közút” megosztása során – a mellékelt változási vázrajznak 

megfelelően- kialakult ingatlanok közül a 2295/2 hrsz-ú „kivett, helyi közút” ingatlant a 

Magyar Államtól átveszi.  

A szintén újonnan kialakult 2295/1 hrsz-ú „kivett, országos közút” ingatlan a továbbiakban is 

a Magyar Állam tulajdonát képezi. 

 

Az ingatlan átadással kapcsolatos valamennyi költség (megosztási költség, átminősítés díja, 

ingatlan nyilvántartási költség, járulékos költségek) az önkormányzatot terheli. 

 

A munkálatok fedezetére a testület a 2015. évi költségvetés általános tartaléka terhére bruttó 

300.000,- Ft-ot biztosít. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert a hatósági átminősítéssel és az átadás-átvétellel 

kapcsolatos feladatok teljes körű lebonyolítására, valamint a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére. 

 

A testület felkéri a polgármestert, hogy a fentieket a 2015. évi költségvetés következő 

módosításánál vegye figyelembe. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

588/2015.(XII.17.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2016. évtől 

az önkormányzati vagyon- és felelősségbiztosítást – egységesen – az Allianz Hungária 

Biztosító Zrt-vel köti meg, melynek fedezetét az Önkormányzat 2016. évi költségvetésben 

biztosítja. 
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Felhatalmazza a polgármestert az Allianz Hungária Biztosító Zrt. előzetes díjtájékoztatásának 

megfelelő tartalmú biztosítási ajánlat elfogadására, illetve a szerződés megkötésére.  

Az új polgármesteri hivatali épületre más biztosítónál megkötött – évközi fordulónapú – 

biztosítást annak fordulónapjával kell beépíteni a most megkötendő szerződésbe. 

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati 

rendeletben meghatározott hatáskörök jelen határozatnak megfelelő módosítására vonatkozó 

rendelet-tervezetet a 2016. január havi testületi ülésre terjessze elő.  

Határidő a) szerződéskötésre: 2015. december 31. 

                  b) rendelet-tervezet előterjesztésére: 2016. január havi testületi ülés 

Felelős     a) pontra: Horváth Éva polgármester 

                 b) pontra: Jánosiné Izsó Ildikó jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

589/2015.(XII.17.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 15/2003.(X.1.) önkormányzati 

rendelet 1. § (1) bekezdése alapján Pétfürdő nagyközség kulturális életében végzett 

tevékenysége elismeréséül a  

 

Dance Action tánccsoportnak 

 

a „Kultúráért” kitüntetést adományozza. 
 

Határidő: 2016. évi kultúra napi ünnepség  

Felelős: Horváth Éva polgármester  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


