
Napirendek                                                                                                                                                       2015. 

2015. január 15. rendkívüli nyilvános 
 

1.) Határidő módosítás kérés a Pétfürdő közigazgatási területén keletkező nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására (1/2015.) 

2.) Uszodajárat (2/2015.) 

 

 

2015. január 29. nyilvános 
 

1.)  Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (10/2015.) 

2.) Beszámoló a civil szervezetek 2014. évi támogatásáról (7/2015.) 

3.) Bölcsőde nyári nyitva tartásának megállapítása (3/2015.) 

4.) Óvoda 2015. évi nyitva tartásának megállapítása (4/2015.) 

5.) Iskola tavaszi szünet alatti zárva tartása (5/2015.) 

6.) 2015. évi Rendezvénynaptár (8/2015.) 

 

Tájékoztatók: 

 

1.) Tájékoztató a 2014. évi beruházásokról, felújításokról (12/2015.) 

 

VEGYES ÜGYEK 

 

2015. január 29. zárt 
 

1.) Lakóházak energetikai felújításának támogatására beérkezett pályázat elbírálása (9/2015.) 

 

2015. február 2. rendkívüli nyilvános 
 

1.) Pétfürdő távfűtése (13/2015.) 

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

3.) Beszámoló a civil szervezetek 2014. évi támogatásáról (7/2015.) 

4.) Társulási Tanács Pénzügyi Bizottságába tag delegálása (decemberi anyag) 

5.) Csónakház kivitelezése (11/2015.) 

 

 

 

2015. február 12. nyilvános 
 

1.) Rendelet Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosításáról 

(16/2015.) 

2.) Pétfürdő Nagyközség költségvetés-tervezete 2015. évre (15/2015.) 
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3.) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének…./2015.(….)  

önkormányzati rendelete középfokú oktatásban résztvevő diákok tanulmányi ösztöndíjáról 

(17/2015.) 

4.) Igazgatási szünet elrendelése (6/2015.) 

5.) Határidő módosítás kérés a Pétfürdő közigazgatási területén keletkező nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására (18/2015.) 

6.) Önálló képviselői indítvány Dombi Norbert képviselő, Pintér Csaba képviselő, Szabó János 

bizottsági tag részéről: Szakértő-tervező megbízása, a lakótelep házai egyedi fűtésének 

kialakítására vonatkozó javaslat előkészítésére (19/2015.) 

 

 

2015. február 26. nyilvános 
 

1.) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

megállapítása (29/2015.) 

2.) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat 2015. évi költségvetése (második tárgyalási forduló) 

(28/2015.) 

3.) A pénzben és természetben nyújtott szociális, gyermekvédelmi ellátások és a települési 

támogatás megállapításának, kifizetésének, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól 

szóló rendelet (27/2015.)  

4.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (24/2015.) 

5.) Az új Polgármesteri Hivatal és Gondozási Központ közlekedési létesítményeinek építésével 

kapcsolatban meghozandó szükséges döntések (26/2015.) 

6.) „Berhidai út 2. és környéke környezetrendezési munkáinak kivitelezése” tárgyú 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása (34/2015.)  

7.) Térfigyelő kamerarendszer (33/2015.) 

8.) Beszámoló a 2014. évi szociális ellátásokról (31/2015.)  

9.) A polgármestert megillető szabadság 2015. évi ütemezése (30/2015.) 

10.) Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű-vagyon Gördülő Fejlesztési Terve (21/2015.) 

11.) Víziközmű-vagyon vagyonértékelése (23/2015.) 

12.) Liszt Ferenc utca 31. 4/13. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakásingatlan értékesítése 

(25/2015.) 

13.) Önálló képviselői indítvány Dombi Norbert részéről: Köztéri óra a tópartra (32/2015.) 

14.) Hozzájárulás Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális 

ellátásokról szóló __/___(____) önkormányzati rendeletének megalkotásához (35/2015.) 

15.) Temető utca és Ifjúság utca művelési ág változtatása (36/2015.) 

 

Tájékoztatók: 

 

1.) Távfűtés (szóbeli tájékoztató)  

2.) Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék kezelési 

Önkormányzati Társulás 2014. évi tevékenységéről (20/2015.) 

3.) Várpalotai Rendőrkapitányság tájékoztatója (22/2015.) 

4.) Szóbeli tájékoztatók 

 

VEGYES ÜGYEK 
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2015. március 5. közmeghallgatás 
 

1.) Tájékoztató Pétfürdő Nagyközség környezeti állapotáról   

2.9 Tájékoztató Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről 

3.) Közmeghallgatás 

 

 

2015. március 26. nyilvános 
 

1.) Rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról (első olvasat)  

2.) A szociális és gyermekvédelmi személyes gondoskodásról szóló 19/2005.(XI.01) 

önkormányzati rendelet módosítása (53/2015.)  

3.) Pétfürdő közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása  

4.) Rendelet a helyben központosított közbeszerzésről  

5.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (51/2015.) 

6.) Hozzájárulás Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes 

gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díjáról szóló új önkormányzati 

rendelete megalkotásához (55/2015.) 

7.) Megállapodás jogi segítségnyújtó tevékenység ellátása és finanszírozása tárgyában 

(39/2015.)  

8.) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési terve (47/2015.) 

9.) Közbeszerzési felhívás PMTE parkoló  

10.) Közbeszerzési felhívás Polgármesteri Hivatal klíma  

11.) Alapítványok pályázatainak elbírálása (44/2015.)  

12.) A Szociális és Gyermekjóléti Gondozási Központ beszámolója a 2014. évi tevékenységéről 

(49/2015.) 

13.) Monitoring kutak vízvizsgálata és mintavételezése (37/2015.) 

14.) Önkormányzati közfoglalkoztatás (40/2015.) 

15.) „Hunyadiak nyomában Délvidéken” iskolai kirándulás (41/2015.) 

16.) Óvodai beíratás időpontjának meghatározása (42/2015.)  

17.) Liszt Ferenc ltp-i garázssor kialakítása (43/2015.) 

18.) Liszt Ferenc u. 6. mögötti szaletli ügye (46/2015.) 

19.) „Control PK” Bt. fizetési felszólítása (38/2015.) 

20.) Tó melletti sporteszközpark bővítése (54/2015.) 

 

Tájékoztatók: 

 

1.) Várpalotai Rendőrkapitányság tájékoztatója (48/2015.) 

2.) Társulási Tanács 2015. március 11-i ülésének jegyzőkönyve (50/2015.) 

3.) Pétfürdő Nagyközség 2015. évi rendezvény- és eseménynaptára (52/2015.) 

4.) Tájékoztató a 2015. évi beruházásokról, felújításokról (56/2015.) 

 

VEGYES ÜGYEK 
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2015. március 26. zárt 
 

1.) Alsóörs 0123 hrsz-ú ingatlan (45/2015.) 

2.) Liszt Ferenc utca 31. 4/13. lakás értékesítés (bontás az ülésen) 

3.) Távfűtőműre beérkezett befektetői ajánlatok  

4.) Távhővezeték kiváltás (testületi jóváhagyás)  

 

 

 

2015. április 2. rendkívüli nyilvános 
 

1.) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.25.) 

önkormányzati rendelete módosításáról (64/2015.) 

 

 

2015. április 2. rendkívüli zárt 
 

1.) Távfűtőmű megvalósítása (60/2015.)  

2.) Távhő-vezeték rekonstrukció (66/2015) 

3.) Szóbeli tájékoztató a vagyonperről 

 

 

2015. április 9. rendkívüli nyilvános 
 

1.) Terv egyeztetés 

- Állomás utca út és járda építés 

      elérhetőség: http://geoplaner.hu/petfurdo2015/  

- Berhidai úti kapubejárók 

      elérhetőség: http://geoplaner.hu/petfurdo2014/ 

2.) STRABAG általános Építő Kft. szerződésmódosító kérelme  

3.) Rendezési terv módosítás Várpalota elkerülő út II. ütem Pétfürdői csomópont építése miatt  

4.) Iskola világítás felújítás tervezés (67/2015.) 

 

 

 

2015. április 23. nyilvános 
 

1.) Rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás), 2014. 

évi belső ellenőrzésről szóló éves jelentés, 2014. évi pénzmaradvány jóváhagyása (88/2015.) 

2.) Rendelet a Képviselő-testület Szervezeti  és Működési Szabályzatáról (91/2015.) 

3.) Rendelet a középfokú oktatásban résztvevők tanulmányi ösztöndíjáról szóló 2/2015.(II.25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról (76/2015.) 

4.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (86/2015.) 

5.) Pétkomm Kft. beszámolója a 2014. évi működéséről és gazdálkodásáról (83/2015.) 

6.) Pétkomm Kft. ügyvezetőjének premizálása (87/2015.) 
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7.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és 

elhelyezésére irányuló közszolgáltatási szerződés (90/2015.) 

8.) Beszámoló a 2015. I. negyedévi szociális ellátásokról (77/2015.) 

9.) Pétfürdő Nagyközség 2015-2019. évi gazdasági programja (70/2015.) 

10.) 2015 évi napközis tábor (74/2015.) 

11.)  Iskola, Berhidai út 54. számú épület belső világítás felújítás közbeszerzési eljárás 

megindítása (93/2015.) 

12.) Állomás utca út és járda felújítás, Berhidai úti kapubejárók és buszmegálló kivitelezés 

közbeszerzési eljárásnak megindítása (94/2015. 

13.) Babits Mihály utca 29. gépkocsi beálló építés (95/2015.) 

14.) Iskola Hősök terei épületében konyha és ebédlő tervezése (71/2015.) 

15.) Ifjúsági tó sétányépítés kivitelezése (72/2015.) 

16.) Tó melletti sporteszközpark elhelyezése, térburkolat tervezés (73/2015.) 

17.) Nyugdíjas pihenő (84/2015.) 

18.) Önálló képviselői indítvány Farkas László részéről: Berhidai út (82/2015.) 

19.) Önálló képviselői indítvány Dombi Norbert részéről: Élet-, és balesetveszélyes úthibák 

(81/2015.) 

20.) Önálló képviselői indítvány Nagy Zsolt részéről: Új Polgármesteri Hivatal út- és parkoló 

építés (79/2015.) 

21.) Önálló képviselői indítvány Dombi Norbert részéről: A Polgármesteri Hivatal régi 

kerítésének elbontása (80/2015.) 

22.) Új Polgármesteri Hivatal tetőterében lévő helyiség hasznosítása (96/2015.) 

 

Tájékoztatók: 

1.) Humán Bizottság tájékoztatója a 2015. évi támogatási kérelmek elbírálásáról (78/2015.) 

2.) Tájékoztató a 2014. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról (85/2015.) 

3.) Tájékoztató a 2015. évi beruházásokról, felújításokról (89/2015.) 

 

VEGYES ÜGYEK 

 

 

 

2015. április 23. zárt 
 

1.) Lakóházak energetikai felújításának támogatására beérkezett pályázat elbírálása (75/2015.) 

2.) Távfűtőmű (92/2015) 

 

 

 

2015. május 4. rendkívüli nyilvános 
 

1.) Távfűtőmű (szóbeli és a 92/2015., az április 23-i előterjesztés) 

2.) Közbeszerzési ajánlatok elbírálása – Polgármesteri Hivatal klíma (101/2015.) 

3.) A településrendezési terv módosítására beérkezett ajánlatok elbírálása (102/2015) 

4.) Az Önkormányzat és a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság között létrejött 

Megállapodás módosítása (98/2015.) 

5.) Nyári gyermekétkeztetésre pályázat benyújtása (99/2015.) 

6.) Várpalota elkerülő út I. ütem építése, Projekt beavatkozási határ változás (100/2015.) 

7.) Berhidai út 2/a. szám alatti üzlethelyiség bérbeadása (97/2015.) 
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8.) Új Polgármesteri Hivatal és Gondozási Központ (szóbeli) 

 

 

 

2015. május 18. rendkívüli nyilvános 
 

1.) Tervegyeztetés  
      - Berhidai út 54. lépcső (iskola) 

      - Liszt Ferenc u. 3. lépcső 

     - Berhidai út – Iskola u. áteresz 

2.) Pétkomm Kft. ügyvezető munkabére (104/2015.) 

3.) Locsolócsap Berhidai út 2. (103/2015.) 

 

 

 

2015. május 18. rendkívüli zárt 
 

1.) Távfűtőmű szerződés (105/2015.) 

 

 

 

2015. május 28. nyilvános 
 

1.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (111/2015.) 

2.) Polgármester szóbeli beszámolója az előző ülés óta eltelt eseményekről, az ülésen elhangzott 

bejelentések alapján tett intézkedésekről 

3.) Kérelmek a Képviselő-testület munkatervében előírt beszámolók tárgyalásának 

átütemezésére (107/2015.) 

4.) Beszámoló a település közrendjéről és közbiztonságáról (110/2015.) 

5.) Rendőrség támogatása (108/2015.) 

6.) Polgárőrség támogatása (119/2015.) 

7.) Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Társulás beszámolója (106/2015.) 

8.) Beszámoló a 2014. évi egészségügyi alapellátásról (109/2015.) 

9.) Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról (116/2015.)  

10.) Pétfürdő Nagyközség 2015-2019. évi gazdasági programja (121/2015.) 

11.) Szelektív gyűjtősziget térkövezése az Akácfa u.- Temető u. kereszteződésében (114/2015.) 

12.) Tó melletti sporteszközpark gumi aljzattal, és térköves járdával való ellátása (117/2015.) 

13.) Polgármesteri Hivatal és Gondozási Központ kivitelezési szerződésének módosítása 

(125/2015.) 

14.) Schmiedtné Meiszter Mária kérelme (113/2015.) 

15.) Szúnyoggyérítés a településen (115/2015.) 

16.) Berhidai út 2-4. forgalomkorlátozás, parkosítás (124/2015.) 

17.) Önálló képviselői indítvány Nagy Zsolt részéről: Parkosítás (120/2015.) 

18.) Liszt Ferenc utca 31. 4/13. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakásingatlan ügye 

(123/2015.) 
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Tájékoztatók: 

1.) Tájékoztató a 2015. évi beruházásokról, felújításokról (118/2015.) 

 

VEGYES ÜGYEK 

 

 

2015. május 28. zárt 
 

1.) Alsóörs, 0123 hrsz-ú ingatlan értékesítése (112/2015.) 

2.) Lakóházak energetikai felújításának támogatására beérkezett pályázat elbírálása (122/2015.) 

3.) Vegyes ügyek 
 

 

 

2015. június 10. rendkívüli nyilvános 
 

5.) Hősök tere 1. iskolaépület konyha-ebédlő kialakítás tervegyeztetés (126/2015.)  

6.) Forrásfoglalás kiviteli terve tervegyeztetés 

7.) Csónakház pótmunka (127/2015.) 

 

 

 

2015. június 10. rendkívüli zárt 
 

1.) Távfűtőmű szerződés (128/2015) 

 

 

 

2015. június 11. rendkívüli nyilvános 
 

1.) „Ifjúsági tó melletti parkoló kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapítása (129/2015.)  

2.) Tervegyeztetés 18.00 órától 

      Tervek megtekinthetőek: http:geoplaner.hu/petfurdo2015/ 

      - 2015-ben kivitelezendő járdaépítések terve 

      - Iskola (Berhidai út 54.) előtti lépcső és térburkolat terve 

      Vendég: tervező 

 
 

2015. június 22. rendkívüli nyilvános 
 

1.) „A pétfürdői Horváth István Általános Iskola világítás korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési 

eljárás eredményének megállapítása (146/2015.) 
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2015. június 25. nyilvános 
 

1.) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása (138/2015.) 

2.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (133/2015.) 

3.) Polgármester szóbeli beszámolója az előző ülés óta eltelt eseményekről, az ülésen elhangzott 

bejelentések alapján tett intézkedésekről 

4.) A „Panelkuckó” Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015. nevelési évről szóló beszámolója 

(134/2015.) 

5.) Fiatal- és Gyermekkorúak bűnmegelőzési programja (131/2015.) 

6.) A központi háziorvosi ügyelet finanszírozására kötött megállapodás módosítása (148/2015.) 

7.) A Képviselő-testület 2015. őszi-téli ülésszakának munkaterve (130/2015.) 

8.) Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet kérelme (144/2015.) 

9.) Gáspár Zsolt kérelme (137/2015.) 

10.) Liszt Ferenc utca 31. 4/13. szám alatti lakás ügye (140/2015.) 

11.) Forrásfoglalás lebonyolítására pályázati felhívás (143/2015.) 

12.) Napelemes közvilágítás víztározó mellett (142/2015.)  

13.) Járdaépítés közbeszerzési eljárásának megindítása  

14.) Iskola Berhidai út 54. 2 vizesblokk felújítás, Iskola Hősök tere 1. 2 vizesblokk felújítás 

(156/2015.) 

15.) Polgármesteri Hivatal – Iskola kerítésbontás, építés  

16.) Közösségi Ház zárva tartása (150/2015.) 

17.) Önálló indítvány Dombi Norbert képviselő részéről: Védőoltás biztosítása a közmunkában 

résztvevőknek (147/2015.) 

18.) Iskola Berhidai út 54. épületében elvégzendő belső világítás-felújítás műszaki ellenőrzése 

(154/2015.) 

19.) Iskola Hősök terei épületében konyha és ebédlő tervezése (153/2015.) 

20.) Peytu mező közvilágítás kiépítése (155/2015.) 

 

Tájékoztatók: 

1.) Tájékoztató a 2015. évi beruházásokról, felújításokról (132/2015.) 

2.) Várpalotai Rendőrkapitányság tájékoztatója (145/2015.) 

3.) Pétkomm Kft. tájékoztatás betörésről, telephely igényről (139/2015.) 

 

VEGYES ÜGYEK 

 

 

 

2015. június 25. zárt 
 

1.) Lakóházak energetikai felújításának támogatására beérkezett pályázatok elbírálása (Horváth 

Lászlóné pályázata) (135/2015.) 

2.) Lakóházak energetikai felújításának támogatására beérkezett pályázatok elbírálása (Varga 

Lászlóné pályázata) (149/2015.)    

3.) Lóránt László lakás felajánlása (136/2015.) 

4.) A 253/2015.(V.28.) számú képviselő-testületi határozat módosítása (158/2015.)  

5.) Fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatása iránti kérelmek elbírálása (141/2015.) 

6.) Vagyonper (szóbeli tájékoztató) 
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2015. július 23. rendkívüli nyilvános 
 

1.) Rendelet a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 18/2008. (XII.12.) 

önkormányzati rendelet módosításáról (169/2015.) 

2.) Közbeszerzési ajánlattételi felhívás – Térfigyelő kamerarendszer (172/2015.) 

     Vendég: Gajárszky-Tóth Péter 1700 óra  

3.) „Pétfürdőn az Állomás utca út és járda építési valamint a Berhidai úton kapubehajtók és 

buszöböl kialakítási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

(173/2015.) 

4.) Iskola, Berhidai út 54. épülete előtti lépcső és térburkolat felújítás (159/2015.) 

5.) Pétfürdő szennyvízelvezető víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Terv (166/2015.) 

6.) Várpalota ívóvízellátó víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Terv (167/2015.) 

7.) Árajánlat az Iskola, Berhidai út 54. számú épületének statikai szakvéleményének 

elkészítésére (163/2015.) 

8.) Az Ifjúsági tó melletti parkoló kivitelezésére kötött vállalkozási szerződés módosítása 

(170/2015.) 

9.) Gondozási Központ kérelme (171/2015.) 

10.) Gesztenyesor - Szabadtéri Színpad - Szajna patak - PMTE bekötő út által határolt terület 

rendezése (160/2015.) 

11.) Iskola kosárlabda pálya műanyag borítása (161/2015.) 

12.) Peytu mező közvilágítás építés műszaki ellenőrzése (162/2015.) 

13.) Fogorvosi rendelő nyílászáróinak felújítása, karbantartása (164/2015.) 

14.) Berhidai ú 58-60. Társasház kérelme visszatérítendő támogatásra (168/2015.) 

15.) Sürgősségi indítvány iskola működtetése tárgyában  

16.) Iskola konyha-ebédlő kialakítása  

17.) Csónakázás (175/2015.) 

18.) Önálló képviselői indítvány Dombi Norbert képviselő részéről: Az Ifjúsági tó és 

környezete (174/2015.) 

19.) Tájékoztatás: Forrásfoglalás bonyolítás 

20.) VEGYES ÜGYEK 

 

 

 

2015. július 23. rendkívüli zárt 
 

1.) Lakóházak energetikai felújításának támogatására beérkezett pályázatok elbírálása (Liszt 

Ferenc utca 27-31. Társasház) (165/2015.) 
 

 

 

2015. augusztus 13. rendkívüli nyilvános 
 

1.) Böhm Ferenc utca csapadékvíz elvezetés tervegyeztetés 

2.) Rendelet a középfokú oktatásban résztvevők tanulmányi ösztöndíjáról szóló 2/2015.(II.25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról (183/2015.) 

3.) A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak 

meghatározása (179/2015.)  
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4.) KLIK-kel kötött megállapodás módosítása (191/2015.) 

5.) Közösségi Ház és Könyvtár költségvetési előirányzatának módosítása (188/2015.) 

6.) Fogorvosi rendelőbe kezelőszék beszerzés (187/2015.) 

7.) Utcai szemetesek beszerzése és kihelyezése a településre (178/2015.) 

8.) Bocskai u. 47/1. önkormányzati lakás felújítása (180/2015.) 

9.) Gyár alatti kiskertek útjainak felújítása (181/2015.) 

10.) Iskola kerítésbontás, építés (182/2015.)  

 

 

 

2015. augusztus 13. rendkívüli zárt 
 

1.) Lakóházak energetikai felújításának támogatására beérkezett pályázatok elbírálása (Lehoczky 

Andrea) (184/2015.) 

2.) Lakóházak energetikai felújításának támogatására beérkezett pályázatok elbírálása (Molnár 

Ferencné) (185/2015.) 

3.) Önkormányzati érdekű lakásbérlemény (186/2015.)  

4.) A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnökségének, mint 

Helyi Földbizottság, a pétfürdői 0275/71 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos állásfoglalása elleni kifogás 

elbírálása (189/2015.)  

 

 

 

2015. augusztus 27. rendkívüli nyilvános 
 

1.) Döntés napirend zárt ülésen tárgyalásáról 

 

 

2015. augusztus 27. rendkívüli zárt 

1.) Vagyonper (192/2015.) 
 

 

 

2015. szeptember 3. nyilvános 
 

1.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (202/2015.) 

2.) Polgármester szóbeli beszámolója az előző ülés óta eltelt eseményekről, az ülésen elhangzott 

bejelentések alapján tett intézkedésekről 

3.) Beszámoló a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 2014. évi tevékenységéről (198/2015.) 

4.) Pétfürdői Közösségi Televízió műsornak digitális csomagba kerülése (199/2015.) 

5.) Beszámoló a 2015. I. félévi szociális ellátásokról (211/2015.)  

6.) Járda felújítási munkák közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása (216/2015.) 

7.) Kamerarendszer közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása (219/2015.) 

8.) Önkormányzati lakások energetikai felújításának önrész biztosítása (201/2015.) 

9.) Gyár alatti kiskertek úthálózatának felújítása (207/2015.) 

10.) Iskola előtti lépcső építésére beérkezett pályázatok (214/2015.)  

11.) Iskola kerítés bontás-építés kivitelezésére beérkezett ajánlatok (213/2015.) 

12.) E.ON Zrt. felajánlása gólyafészek tartójának kialakítására (209/2015.) 

13.) Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 42. IV/15. szám alatti lakásbérleti díja (197/2015.) 
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14.) Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 14. II. emelet 206. alatti lakásbérleti díja (196/2015.) 

15.) Önálló képviselői indítvány Nagy Zsolt részéről: Gesztenyesor - Szabadtéri Színpad - Szajna patak 

- PMTE bekötő út által határolt terület rendezése (204/2015.) 

16.) Önálló képviselői indítvány Nagy Zsolt részéről: Bejárat nyitás és járdaépítés a Hősök terei 

iskolaépületnél (205/2015.) 

17.) Önálló képviselői indítvány Nagy Zsolt részéről: Sportcsarnok 1.0 (206/2015.) 

 

Tájékoztatók: 

1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról (210/2015.) 

2.) Tájékoztató a 2015. évi beruházásokról, felújításokról (208/2015.) 

3.) Várpalotai Rendőrkapitányság tájékoztatója (203/2015.) 

4.) Berhidai Napok „Képviselők a kondér mögött” (200/2015.) 

 

VEGYES ÜGYEK 

 

 

 

2015. szeptember 3. zárt 
 

1.) Tapasztó Tamás kérelme (193/2015.) 

2.) „Pétfürdőért” díj adományozása (194/2015.) 

3.) Kollár István felajánlása a Pétfürdő, 0303/57 és 0303/58 hrsz-ú ingatlanok önkormányzati tulajdonba 

kerülésére (195/2015.) 

4.) Forrásfoglalás lebonyolítói feladatainak ellátására beérkezett ajánlatok (212/2015.) 

5.) Vagyonper (217/2015.) 

6.) A fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatása iránti kérelmek elbírálása (218/2015.) 

 

 

 

2015. szeptember 17. rendkívüli nyilvános 
 

1.) Térfigyelő kamerarendszer közbeszerzési ajánlatainak elbírálása (221/2015.) 

2.) Benzinkút körüli terület kátyúzása (220/2015.) 

 

 

 

2015. szeptember 17. rendkívüli zárt 
 
1.) Forrásfoglalás lebonyolítói feladatainak ellátására pályázatot beadók meghallgatása (212/2015. ) 

 

 

 

2015. szeptember 24. nyilvános 
 
1.) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása (232/2015.) 

2.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (230/2015.) 

3.) Polgármester szóbeli beszámolója az előző ülés óta eltelt eseményekről, az ülésen elhangzott 

bejelentések alapján tett intézkedésekről 

4.) Beszámoló a Pétkomm Kft. 2015. év I-VII. havi gazdálkodásáról és tevékenységéről (226/2015.) 

5.) Beszámoló a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről (250/2015.)  

6.) KLIK-kel történt egyeztetések és a megállapodás módosítása (248/2015.)  
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7.) A Humán Bizottság beszámolója a hatáskörébe utalt támogatási pénzek felhasználásáról (231/2015.) 

8.) Családi- és Gyermekjóléti Szolgálat (235/2015.) 

9.) Döntés a víziközmű vagyon kötelező értékelésének elhalasztásáról (237/2015.) 

10.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. (223/2015.) 

11.) Térfigyelő kamerarendszer közbeszerzési ajánlatainak elbírálása (221/2015.)  

12.) Forrásfoglalás lebonyolítói szerződésének jóváhagyása (254/2015.) 

13.) Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesülettel kapcsolatos döntések (249/2015.) 

14.) Gyár alatti kiskertek úthálózatának felújítása (243/2015.) 

15.) Parkosítás a Gesztenyesor és a Pét patak közötti területen (245/2015.)  

16.) Iskola előtti lépcső építésére beérkezett ajánlatok (251/2015.)  

17.) Iskola kerítés bontás-építésre beérkezett ajánlatok (252/2015.) 

18.) Járdaépítési program (239/2015.) 

19.) Statikai szakértői vélemény iskola Berhidai út 54. épület (225/2015.) 

20.) Adventi díszkivilágítás (228/2015.) 

21.) Pad áthelyezési kérelem (229/2015.) 

22.) Kolumbárium létesítése a köztemetőben (233/2015.) 

23.) Liszt Ferenc utca 12. járda, kapubejáró (236/2015.) 

24.) Locsolómérő kialakítása a Gesztenyesor és a Pét patak közötti területen (238/2015.) 

25.) Önálló képviselői indítvány Miskolczi Ferenc részéről: Pályázat figyelés, pályázat írás (244/2015.) 

26.) Önálló képviselői indítvány Dombi Norbert részéről: Katasztrófavédelem és közbiztonság 

(241/2015.) 

27.) Önálló képviselői indítvány Dombi Norbert részéről: A Polgármesteri Hivatal parkja (240/2015.) 

28.) Önálló képviselői indítvány Nagy Zsolt részéről: Hulladékudvar (224/2015.) 

29.) Óvoda költségvetés-módosítási kérelme (253/2015.) 

 

Tájékoztatók: 

1.) Horváth István Általános Iskola 2014/15. tanévről szóló beszámolója (222/2015.) 

2.) Tájékoztató a 2015. évi beruházásokról, felújításokról (247/2015.) 

3.) 2015. évi beruházási – felújítási szerződések (234/2015.) 

4.) Várpalotai Rendőrkapitányság tájékoztatója (227/2015.) 

5.) Police város Képviselő-testülete elnökének levele (246/2015.) 

 

VEGYES ÜGYEK  

 

 

 

2015. szeptember 24. zárt 

 
1.) Lakóházak energetikai felújításának támogatására beérkezett pályázatok elbírálása (Kiss Viktor 

pályázata) tárgyú (242/2015.)  

 

 

 

2015. október 15. rendkívüli nyilvános 
 
1.) Térfigyelő kamerarendszer (256/2015.) 

2.) Forrásfoglalás lebonyolítói szerződésének jóváhagyása (255/2015.) 
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2015. november 5. nyilvános 
 
1.) Településszerkezeti Terv módosítása (269/2015.) 

2.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (266/2015.) 

3.) Polgármester szóbeli beszámolója az előző ülés óta eltelt eseményekről, az ülésen elhangzott 

bejelentések alapján tett intézkedésekről 

4.) Forrásfoglalás közbeszerzés megindítása (290/2015.) 

5.) Fiatal- és Gyermekkorúak bűnmegelőzési programja (271/2015.) 

6.) Pétfürdő Nagyközség környezeti állapota (első olvasat) (258/2015.) 

7.) Beszámoló a 2015. I-III. negyedévi szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (274/2015.) 

8.) Veszprém Megyei Kormányhivatal javaslata (280/2015.) 

9.) Kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárának önkormányzati 

véleményezése (263/2015.) 

10.)  Pétfürdő település esélyegyenlőségi programjának áttekintése (282/2015.) 

11.) Berhidai út 2. szám előtti ingatlan megosztása (283/2015.) 

12.) Berhidai út 2/A. szerződés módosítása (281/2015.)  

13.) Bölcsőde és Óvoda téli zárva tartása (261/2015.) 

14.) Hulladékudvar (267/2015.) 

15.) 2016. évi adókoncepció (273/2015.) 

16.) Távhő-vezeték rekonstrukció (264/2015.) 

17.) Parkoló kialakítása (265/2015.) 

18.) Temető utcai parkoló (272/2015.) 

19.) Vállalkozók kérelme parkolóhely felfestése ügyében (257/2015.) 

20.) Bocskai u. 47/1. önkormányzati lakás felújítása (279/2015.) 

21.) Temető vízelvezetés (285/2015.) 

22.) Járdaprogram 2016-2017 (287/2015.) 

23.) Locsolómérő kialakítása a Gesztenyesor és a Pét patak közötti területen (270/2015.) 

24.) Óvoda előtti sebességcsökkentő útelemek ügye (275/2015.) 

25.) Önálló képviselői indítvány Dombi Norbert részéről: Peytu mezejének funkciófejlesztése 

(268/2015.) 

26.) Önálló képviselői indítvány Dombi Norbert részéről: Ki a felelőse 112 millió forint elvesztésének? 

(286/2015.) 

27.) Önálló képviselői indítvány Miskolczi Ferenc részéről: Berhidai út 2-4. számú épületnél 1 db 

kerékpártároló és 2 db köztéri pad elhelyezése (262/2015.) 

28.) Csónakház használatbavétele (288/2015.) 

 

Tájékoztatók: 

1.) Tájékoztató a 2015. évi beruházásokról, felújításokról (276/2015.) 

2.) 2015. évi beruházási – felújítási szerződések (259/2015.) 

3.) Várpalotai Rendőrkapitányság tájékoztatója (260/2015.) 

4.) Liszt Ferenc utca 12. mögötti játszótéren levő mászóvár ügye (278/2015.) 

 

VEGYES ÜGYEK  

 

 

 

2015. november 5. zárt 
 
1.) Távfűtőmű (289/2015.)  

2.) Lakóházak energetikai felújításának támogatására beérkezett pályázatok elbírálása (Balogh Ferenc 

pályázata) (277/2015.)  
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2015. november 26. nyilvános 
 

 
1.) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015.(IV.30.) önkormányzati 

rendelet módosítása (316/2015.)  

2.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (300/2015.) 

3.) Polgármester szóbeli beszámolója az előző ülés óta eltelt eseményekről, az ülésen elhangzott 

bejelentések alapján tett intézkedésekről 

4.) Étkeztetési nyersanyagnormák és a szolgáltatónak fizetendő térítési díj megállapítása (298/2015.) 

5.) Távfűtőmű elhelyezési lehetőségének biztosítása érdekében Szabályozási terv módosítása 

(293/2015.) 

6.) ÁSZ jelentés a Pétkomm Kft. ellenőrzéséről (313/2015.) 

7.) Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár SZMSZ-ének jóváhagyása (309/2015.)  

8.) Önkormányzati közfoglalkoztatatás (304/2015.) 

9.) Járdaprogram (314/2015.) 

10.) Mercedes 1419 típusú magasból mentő gépjármű (292/2015.) 

11.) Horváth István Általános Iskola Berhidai úti és Hősök terei épület vizesblokkok felmérése 

(312/2015.) 

12.) Posta elé kihelyezendő kerékpártároló (306/2015.) 

13.) Ajánlat térfigyelő kamerarendszer közbeszerzése és műszaki ellenőrzése (318/2015.) 

14.) Önálló képviselői indítvány Farkas László részéről: Kamerarendszer kivitelezés (297/2015.) 

15.) Önálló képviselői indítvány Dombi Norbert részéről: Gyermek háziorvosi praxis (302/2015.) 

16.) Önálló képviselői indítvány Dombi Norbert részéről: Területvásárlás (303/2015.) 

17.) Önálló képviselői indítvány Nagy Zsolt részéről: A PÉTKOMM Kft. tevékenységi köreinek 

felülvizsgálata (308/2015.) 

18.) Önálló képviselői indítvány Dombi Norbert és Pintér Csaba részéről: Távfűtési javaslat (307/2015.) 

19.) Döntés a család- és gyermekjóléti szolgálat 2016. január 1-től történő működtetésének módjáról 

(319/2015.)  

20.) Előirányzat módosítási kérelem (320/2015.) 

21.) Megállapodás Berhida Szociális Társulásról (321/2015.) 

 

Tájékoztatók: 

1.) Sportunio Sportfejlesztő és Befektető Társaság Kft. tájékoztatója sportcsarnok építése tárgyában  

2.) Tájékoztató az Önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról (291/2015.) 

3.) 2015. évi beruházási – felújítási szerződések (295/2015.) 

4.) Várpalotai Rendőrkapitányság tájékoztatója (296/2015.) 

5.) Tájékoztató a 2015. évi beruházásokról, felújításokról (301/2015.) 

6.) Pétkomm Kft. tájékoztatója – hómunka ellátása saját gépparkkal (315/2015.) 

7.) Pétfürdő szúnyogtérképének elkészítése (305/2015.) 

8.) 8. számú főút Pétfürdői csomópont vízépítés kiviteli tervei (310/2015.) 

 

VEGYES ÜGYEK 

 

 

2015. november 26. zárt 
 
1.) Lakóházak energetikai felújításának támogatására beérkezett pályázatok elbírálása (Csordás János 

pályázata) (294/2015.) 

2.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálása (299/2015.) 

3.) „Arany János Tehetséggondozó Programban” való részvétel támogatása (311/15.) 

4.) Kiskertek (317/2015.)  

5.) Önálló képviselői indítvány Dombi Norbert részéről: Területvásárlás (317/2015.)  
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2015. december 17. nyilvános 
 
1.)  Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása (341/2015.) 

2.) Rendelet a 2016. évi átmeneti gazdálkodásról (+ határozat a 2016. évi illetménykiegészítésről) 

(322/2015.) 

3.) A 19/2005.(XI.01.) önkormányzati rendelet módosítása, a gyermekek napközbeni ellátása keretében 

biztosított étkeztetés 2016. évi intézményi térítési díjának megállapítása (329/2015.) 

4.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (330/2015.) 

5.) Polgármester szóbeli beszámolója az előző ülés óta eltelt eseményekről, az ülésen elhangzott 

bejelentések alapján tett intézkedésekről, különös tekintettel a Várpalota – Pétfürdő vagyonperről 

6.) 2016. évi belső ellenőrzési terv (335/2015.) 

7.) Gondozási Központ alapító okiratának módosítása  

8.) 2016. évi „iskolatej” és tejes kifli (338/2015.) 

9.) Pétfürdő Nagyközség környezeti állapota (324/2015.) 

10.) Megállapodás a Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével a Támogató-szállító Szolgálat 

ellátására (331/2015.) 

11.) Nitrogénművek Zrt kérelme (333/2015.) 

12.) Köztemető parkjának gondozására és fenntartására megkötendő szolgáltatási szerződés (323/2015.) 

13.) A 494/2015.(XI.5.) számú testületi határozat (területmegosztás) végrehajtása (325/2015.) 

14.) 483/2015.(XI.5.) számú testületi határozat /területmegosztás/ végrehajtása (326/2015.) 

15.) Locsolómérő kialakítása a Gesztenyesor és a Pét patak közötti területen (327/2015.) 

16.) Remete István és felesége lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása (328/2015.) 

17.) Gesztenyesor- Víztározó közötti terület (334/2015.) 

18.) Ifjúsági tó hídjának felújítása (336/2015.) 

19.) Önálló képviselői indítvány Nagy Zsolt részéről: A PÉTKOMM Kft. tevékenységi köreinek 

felülvizsgálata (332/2015.) 

 

Tájékoztatók: 

 

1.) 2015. évi beruházási – felújítási szerződések (343/2015.) 

2.) Tájékoztató a 2015. évi beruházásokról, felújításokról (339/2015.) 

3.) Szelektív gyűjtőszigetek üzemeltetése (337/2015.) 

4.) Forrásfoglalás közbeszerzés (340/2015.) 

 

 

 

2015. december 17. zárt 
 
1.) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának vagyon- és felelősségbiztosítása (342/2015.)  

2.) Kultúráért díj kitüntetési javaslat (345/2015.)  

 


