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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

1/2016.(I.14.) 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 „Pétfürdő-

Várpalota vagyonper ” tárgyú, 1/2016. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2/2016.(I.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Réti, Antall és Társai Ügyvédi 

Iroda által a Várpalota – Pétfürdő vagyonperben Pf.I.20.169/2015/6/I. számon megszületett 

ítélet elleni felülvizsgálati eljárásnak ügyvédi szolgáltatására vonatkozó ajánlatát elfogadja.  

 

Megbízási díj: 1.200.000,-Ft + ÁFA rögzített díj és 6 %-os mértékű sikerdíj. 

A felmerült költségek megtérítése elszámolás szerint. 

 

A Képviselő-testület a fedezetet a 2016. évi költségvetésben biztosítja, egyúttal felkéri a 

polgármestert, hogy e döntésre a 2016. évi költségvetés előkészítése során legyen figyelemmel.   

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.  

 

Határidő: 2016. január 28. 

Felelős: Horváth Éva polgármester    

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

3/2016.(I.14.) 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 közös vagyon megosztása 

tárgyában indított ügyben a Győri Ítélőtábla által meghozott Pf.I.20.169/2015/6/I. számú 

ítélettel szembeni felülvizsgálati kérelem és a II. fokú ítélet végrehajtásának felfüggesztése 

iránti kérelem előkészí-tésével és benyújtásával, valamint a Kúria előtt a jogi képviselet 

ellátásával.  

 

Határidő kérelem beadására: 2016. március 04. 

Felelős: Horváth Éva polgármester    
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

4/2016.(I.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2016. évi 

költségvetési rendeletének megalkotásáig a Győri Ítélőtábla Pf.I.20.169/2015/6/I. számú II. 

fokú ítélete alapján kifizetést nem teljesít. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

5/2016.(I.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdői Gondozási Központ 

Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

6/2016.(I.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

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

 

„A Bölcsőde a 2016. június 1. és 2016. 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: 2016. február 29. 

                  a polgármester tájékoztatására: 2016. március 16. 

Felelős: Papp Alexandra igazgató 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

7/2016.(I.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

    

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a Pétkomm Kft. és az Önkormányzat közötti együttműködési 

megállapodás 4.3.1. pontjában a két írásos ajánlat három írásos ajánlatra módosuljon.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

8/2016.(I.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

    

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a Pétkomm Kft. és az Önkormányzat közötti együttműködési 

megállapodás egészüljön ki a Kft évenkénti üzleti terv készítési kötelezettségével, mely első 

ízben 2016. január hónapban esedékes. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

9/2016.(I.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

    

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a Pétkomm Kft. és az Önkormányzat közötti együttműködési 

megállapodás 6.1. pontja egészüljön ki úgy, hogy számlát kiállítani csak a teljesítés igazolása 

után lehessen. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

10/2016.(I.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Pétfürdő 

Nagyközség Önkormányzata és a Pétkomm Kft. közötti Együttműködési Megállapodás 

tervezetét. 

 

A Képviselő-testület az elfogadott módosításokkal a Megállapodást jóváhagyja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására 

 

Határidő aláírásra: 2016. január 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester    
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

11/2016.(I.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

    

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Humán 

Bizottság javaslatát, mely szerint a lakóházak energetikai felújításának támogatásáról szóló 

önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezet 2. § (2a) bekezdése úgy módosuljon, hogy 

az önkormányzati támogatás és az elnyert állami támogatás mértéke együttesen legfeljebb a 

bekerülési költség 100 %-a lehet. 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

12/2016.(I.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

    

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a lakóházak energetikai felújításának támogatásáról szóló 

önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezet 2. § (2a) bekezdése úgy módosuljon, hogy 

az önkormányzati támogatás és az elnyert állami támogatás mértéke együttesen legfeljebb a 

bekerülési költség 83 %-a lehet. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

13/2016.(I.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a települési szilárd 

hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló új önkormányzati rendeletének 

tervezetét. 

 

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXIX. törvény 

36. § (3) bekezdése szerint a települési hulladék elkülönített gyűjtésének bevezetésével 

kapcsolatos döntések meghozatala előtt kötelezően megtartandó közmeghallgatás időpontja 

2016. év február hó 04. nap 17.00 óra legyen. 

 

Felkéri a polgármester a közmeghallgatás meghirdetésére és lebonyolítására. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a közmeghallgatás után a környezetvédelmi igazgatási szerv szakmai 

véleményével és a Veszprém Megyei Önkormányzat állásfoglalásával együtt a rendelet-

tervezetet ismételten terjessze elő. 

 

Határidő a) közmeghallgatásra: 2016. február 4.  

                b) előterjesztésre: 2016. február végi testületi ülés 

Felelős a) pontra: Horváth Éva polgármester 

             b) Jánosiné Izsó Ildikó jegyző 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

14/2016.(I.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

417/2015.(IX.3.),       428/2015.(IX.17.),      432/2015.(IX.24.),      467/2015.(IX.24.),    

477/2015.(X.15.),      478/2015.(X.15.),        479/2015.(X.5.),         497/2015.(XI.5.),        

501/2015.(XI.5.),       512/2015.(XI.5.),        513/2015.(XI.5.),        530/2015.(XI.26.), 

531/2015.(XI.26.),     535/2015.(XI.26.),      536/2015.(XI.26.),      548/2015.(XI.26.),    

550/2015.(XI.26.),     551/2015.(XI.26.),      554/2015.(XI.26.),      556/2015.(XI.26.),      

559/2015.(XI.26.),     569/2015.(XII.17.),     570/2015.(XII.17.),    572/2015.(XII.17.), 

573/2015.(XII.17.),    574/2015.(XII.17.),    578/2015.(XII.17.),     579/2015.(XII.17.),   

580/2015.(XII.17.),    582/2015.(XII.17.),    585/2015.(XII.17.),     586/2015.(XII.17.),    

587/2015.(XII.17.),    588/2015.(XII.17.). 

 

2.) Ezzel egyidejűleg az 581/2015.(XII.17.) számú képviselő-testületi határozat végrehajtási 

határidejét 2016. február 25-re módosítja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

15/2016.(I.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2016. évi 

tavaszi-nyári ülésszakának munkatervét e határozat melléklete szerint elfogadja. 

 

Felkéri a tisztségviselőket, hogy a munkatervben foglaltak végrehajtását kísérjék figyelemmel. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

             Jánosiné Izsó Ildikó jegyző 

             Intézményvezetők 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

16/2016.(I.21.) 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.) 2016. évi nyitva 

tartási rendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

„Az Óvoda a 2016. január 1. és 2016. december 31. közötti munkanapokon az alábbiak 

szerint tart nyitva: 

január 1. és augusztus 7. között:  

5.30 órától 16.30 óráig; 

augusztus 8. és  augusztus 21. között:  

nyári karbantartási munkálatok miatt zárva; 
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augusztus 22. 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. 

 

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: 2016. február 5. 

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

2015. február 5. 

c) a szülők tájékoztatására és nyilatkoztatására: 2016. február 29. és  2016. október 30. 

d) a polgármester tájékoztatására: 2016. március 9. és 2016. november 9. 

e) igény esetén az alternatív napközbeni ellátás módjára vonatkozó javaslat előterjesztésére: 

2016. március havi testületi ülés és a 2016. 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  

17/2016.(I.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdői Polgármesteri 

Hivatalban igazgatási szünetet rendel el az alábbi időszakokra vonatkozóan:  

 

a) a  nyári időszakban:  

    2016. július 18-tól augusztus 21-ig, 

b) a téli időszakra:  

    2016. december 19-től 2017. január 1-ig. 

 

Határidő: helyi médiában történő közzétételre:  

                 2016. március 31. 

   a lakosság hirdetményi úton történő értesítésére:  

                 a): 2016. július 1. 

                 b): 2016. december 1. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

18/2016.(I.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi Rendezvénynaptárát 

e határozat mellékleteként elfogadja.  

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. 

 

Felkéri továbbá a Közösségi Ház és Könyvtár igazgatóját, hogy a Horváth István Általános 

Iskola ballagásának időpontjáról tájékozódjon és egyeztessenek a Péti Nyár rendezvény végső 

időpontjáról. 

 

Határidő:  a) a határozat megküldésére: 2016. február 5. 

                    b) eseménynaptár: 2016. február 29. 

Felelős: a) pontra: Horváth Éva polgármester 

               b) pontra: Angeli Katalin intézményvezető 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

19/2016.(I.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Bizottság beszámolóját 

a „civil szerveződések, közösségek 2015. évi támogatásáról, különös tekintettel a Humán 

Bizottság hatáskörébe utalt pénzösszegek felhasználására” megtárgyalta és elfogadta. 

 

A Humán Bizottság hatáskörébe tartozó támogatási keret 457.608,- Ft összegű 

pénzmaradványát a 2016. évi költségvetésébe bevonja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

20/2016.(I.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiss és Rusznák Építészeti Kft-

től (8220 Balatonalmádi, Kisberényi út 73.) megrendeli az alábbi tervezési munkákat: 

1.) Hősök tere 1. iskolaépületben lévő mosdók, WC-k, öltözők felújítási munkái 

tervezési díj: 855.000,- Ft + ÁFA 

2.) Hősök tere 1. iskolaépület öltözői vizesblokk melegvízzel való ellátása 

tervezési díj: 115.000,- Ft + ÁFA 

3.) Hősök tere 1. iskolaépület gépészeti alapvezetékek cseréje 

tervezési díj: 120.000,- Ft + ÁFA 

Felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés megkötésére, egyben felkéri, hogy a 

határozatban foglaltakat a 2016. évi költségvetési rendelet előkészítésekor vegye figyelembe. 
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Határidő szerződés megkötésére: 2016. február 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester    

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

21/2016.(I.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Geo-Genesis Bt. 

szerződéshosszabbítási ajánlatát megtárgyalta. 

A Képviselő-testület felkéri a Geo-Genesis Bt ügyvezetőjét, hogy áremelési szándékának 

igazolására adjon részletesebb indokolást, melynek ismeretében a 2016. január 28-ai ülésén 

hozza meg döntését az ajánlat elfogadásáról.. 

 

Határidő: 2016. január 28. 

Felelős: Horváth Éva polgármester    

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

22/2016.(I.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában 

lévő LZV-073 forgalmi rendszámú Mercedes 1419 (MERCEDES-METZ DL23) típusú 

gépjárművet felajánlja a Nitrogénművek Zrt. számára a létesítményi tűzoltóság működésének 

elősegítése céljából. 

 

Az átadás lebonyolítása érdekében felkéri a polgármestert, hogy kezdje meg a tárgyalásokat a 

Nitrogénművek Zrt. vezérigazgatójával az átadás-átvétel módjáról és feltételeiről. 

A tárgyalások eredményéről, a Képviselő-testületet tájékoztassa. 

 

Határidő a tárgyalások megkezdésére: 2016. február 15.  

                   tájékoztatásra: 2016. márciusi testületi ülés 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

23/2016.(I.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016-ban is támogatja az 

„uszodajárat” közlekedtetését 2016. január 4 – 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 2016. évi költségvetési rendeletében biztosítja.  

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére, egyúttal felkéri, hogy az 

uszodajárat népszerűsítésére rendszeresen jelenjen meg tájékoztatás a helyi médiában 

(Pétfürdői Krónikában, Péti Televízió képújságjában és a közösségi oldalon). 
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Határidő a szerződéskötésre: azonnal 

                tájékoztatásra: folyamatos 

Felelős: Horváth Éva polgármester    

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

24/2016.(I.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bakonykarszt Zrt. kérelmét a 

Várpalota „Beszálló” ipari területen és lakótelepen keletkező szennyvizek tisztításának és 

kezelésének tárgyában megtárgyalta és az alábbiak szerint döntött.  

 

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő 

0256/1 hrsz-ú területen új szennyvíztisztító telep létesüljön GRAF típusú berendezések 

telepítésével és helyi szikkasztással.  

 

A hozzájárulás feltételei: 

1.) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata a létesítéshez anyagi hozzájárulást nem ad. 

2.) A létesítmény üzembe helyezése után a felmerülő karbantartási, fenntartási, felújítási és 

egyéb felmerülő költségeket a feladat ellátására kötelezett Várpalota Város Önkormányzata 

biztosítja.  

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatot küldje meg a Bakonykarszt 

Zrt. vezérigazgatójának.  

 

Határidő: 2016. január 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester    

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

25/2016.(I.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Hornyák 

Istvánné Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 14. II/208. szám alatti lakos bérleti díját a szerződése 

lejártáig – 2019. május 31-ig – 5.000, Ft/m2/hó mértékben állapítja meg. 

 

Határidő: a bérlő tájékoztatására: 2016. január 31.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

26/2016.(I.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Horti Terézia 

Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 14. II/209. szám alatti lakos bérleti díját a szerződése lejártáig – 

2019. szeptember 30-ig – 5.000, Ft/m2/hó mértékben állapítja meg. 
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Határidő: a bérlő tájékoztatására: 2016. január 31.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

27/2016.(I.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Gesztenyesor- Szabadtéri- sportpálya bekötőút által határolt zöldterület védelmével 

kapcsolatban az alábbi intézkedéseket teszi: 

1. A Magyar Közút Zrt Veszprém állásfoglalásának figyelembe vételével  

1.1.  a Berhidai út 17. előtti előrejelző KRESZ táblát nagyobbra cseréli, 

1.2. a Berhidai út másik oldalára is az 1.1. pont alatti előrejelző táblát kihelyezteti, 

1.3. a Berhidai út jobb oldalára - Berhida felől jövet – a Gesztenyesor elágazása után, „Megállni 

tilos” táblát helyeztet ki. 

2. A Gesztenyesor-Berhidai út kereszteződése után kihelyezett „Behajtani tilos” KRESZ táblát 

nagyobbra cseréli, súlykorlátozást is jelző kiegészítő táblával.  

3. A Polgármester levélben forduljon a Nitrogénművek Zrt-hez és kérje, hogy a GPS szolgáltató 

felé járjanak el a koordináták frissítése érdekében. 

 

Az 1-2. pont szerinti munkálatok elvégzésére a Képviselő-testület 2016. évi költségvetésében 

200.000 Ft + ÁFA összeget különít el. 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2016. évi költségvetés 

összeállításánál vegye figyelembe. 

 

Határidő: a Magyar Közút Zrt, Veszprém és a Nitrogénművek Zrt. részére írott levelek 

megküldésére: 2016. február 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

28/2016.(I.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségek ismeretében úgy 

döntött, hogy a Gesztenyesor - Szabadtéri Színpad - Szajna patak - PMTE bekötő út által 

határolt területen locsolóvíz vételi helyet nem alakíttat ki.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

29/2016.(I.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Dombi Norbert képviselőt, 

hogy kövesse  

a) a jégpálya, a strandfürdő és a sportcsarnok megvalósításának érdekében a megnyíló 

pályázatokat, 

b) az önkormányzat hatékony pályázat benyújtása érdekében a Települési Operatív Program 

keretében megnyíló pályázati lehetőségeket. 
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Kellő információ birtokában készítsen elő tájékozató, döntés előkészítő dokumentációt, melyet 

terjesszen a Képviselő-testület elé.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dombi Norbert - képviselő  

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

30/2016.(I.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület nem fogadta el a Dombi Norbert 

és Pintér Csaba képviselők „Költségvetési tervezési javaslat” tárgyú önálló képviselői 

indítványában előterjesztett határozati javaslatot. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

31/2016.(I.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Sugár úti 

lezáró oszlopokat figyelemfelhívó csíkozással (festék vagy fólia) látja el, melynek költségét 

beépíti a 2016. évi költségvetésébe. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

32/2016.(I.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a jegyző 

nyilatkozatkérő levelét. 

 

A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy Jánosiné Izsó Ildikó 2016. április 1-től 2016. december 

31-ig történő szakmai tanácsadóként történő megbízási szerződéses foglalkoztatását támogatja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

33/2016.(I.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a zárt tárgyalást kérő üzleti 

érdekének megfelelő indoklása hiányában – nem rendelte el a „Távfűtőmű” tárgyú, 30/2016. 

számú előterjesztés zárt ülésen tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

34/2016.(I.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 „Energetikai pályázatok 
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elbírálása” tárgyú, 32/2016. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

35/2016.(I.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a COTECH Kft. 

által elkészített Tanulmánytervet, a pontosításokat illetve a COTECH által adott válaszokat.  

 

A Képviselő-testület megállapította, hogy a bemutatott Tanulmányterv alapján a távfűtőmű 

megvalósítása biztosítható a 2015. január 30-án aláírt Megállapodásban rögzített helyszínen.  

 

A Képviselő-testület felkéri a COTECH Kft-t, hogy az engedélyezési eljárás megkezdése előtt 

az elkészült terveket egyeztesse a Képviselő-testülettel. 

 

Határidő: a Megállapodásban foglaltak szerint.  

Felelős: COTHEC Kft. ügyvezetője 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

36/2016.(I.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétkomm Kft. által végzett 

szolgáltatások 2016. január 1-től érvényesíthető díjtételeit a határozat melléklete szerint 

elfogadja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa a Pétkomm Kft. ügyvezetőjét. 

 

Határidő aláírásra: 2016. január 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester    

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

37/2016.(I.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a PRO ARC 

Építész Stúdió által elkészített Szabályozási Terv módosítás egyeztetési anyagát. 

 

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a kiadott dokumentáció államigazgatási egyeztetésre 

alkalmas. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

38/2016.( I.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdői kamerarendszer 
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telepítésének áttervezésére 550.000,- Ft + ÁFA összeget épít be a 2016. évi költségvetésébe.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

 

A Képviselő-testület felkéri a tervezőt, hogy a tervben tegyen javaslatot a folyamatos 

megfigyeléshez kapcsolódó berendezések elhelyezésére. Az elkészült tervdokumentációt a 

Képviselő-testület kéri bemutatni a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően.  

 

Határidő aláírásra, szerződés megkötésére: február 10. 

                 tervezésre: március 18. 

Felelős: Horváth Éva polgármester    

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

39/2016.( I.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Geo-Genesis Bt. és Pétfürdő 

Nagyközség Önkormányzata között 2015. április 8-án megkötött vállalkozási szerződést e 

határozat melléklete szerint módosítja.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására, egyben felkéri, hogy a 2016. 

évi költségvetési rendelet előkészítésénél a határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő aláírásra: 2016. február 5. 

Felelős: Horváth Éva polgármester    

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

40/2016.( I.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 
 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

önkormányzati adóhatóság által kibocsátandó adóbefizetési csekkek helyben történő 

nyomtatásának feltételeit 2016. évtől megteremti.  

 

Ennek érdekében a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésében  

- 1 db Ricoh MP3054SP A3 (másoló/nyomtató/szkenner), valamint 

- 1 db IPS változóadat nyomtatási szoftver (valamint annak további két éves support és upgrade 

díja és testreszabása)  

megvásárlásának fedezetéül a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal beruházási előirányzatai között 

bruttó 3.708 ezer Ft-ot biztosít.  

Felhatalmazza a jegyzőt, hogy az eszközt és szoftvert a költségvetési rendelet kihirdetése előtt 

megrendelje. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy e döntésre a 2016. évi költségvetési javaslat előterjesztésekor 

legyen figyelemmel. 

 

Határidő: a megrendelésre/szerződéskötésre: 2016. február 1. 

Felelős: Jánosiné Izsó Ildikó jegyző 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

41/2016.( I.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, 

Liszt Ferenc utca 7. szám alatti lakóépület felújításához a Liszt Ferenc utca 7. szám Társasházat 

10.800.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

A fedezetet a 2016. évi költségvetésében biztosítja.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2016. évi költségvetési rendelet elkészítésénél a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2016. február 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

42/2016.( I.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, 

Berhidai út 58-60. szám alatti lakóépület felújításához a Berhidai út 58-60. szám Társasházat 

12.600.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

A fedezetet a 2016. évi költségvetésében biztosítja.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2016. évi költségvetési rendelet elkészítésénél a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2016. február 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

43/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetésében 

1.000 ezer Ft-ot irányoz elő a községgazdálkodás beruházási táblájában a Rendezési Tervben a 

Micsurin területére jelzett lakóövezet kialakítás geodéziai munkáinak elvégzésére.  

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a geodéziai munkákat rendelje meg és erről 

legkésőbb a márciusi testületi ülésen számoljon be. 
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Határidő a beszámolóra: 2016. március havi ülés 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

44/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

1.) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők és 

közalkalmazottak fenntartó által garantált illetményemelésének 8-10-12 %-os mértékét a 2015. 

évben alkalmazott feltételeknek megfelelően 2016. évben is fenntartja.  

2.) Ezen túlmenően 2016. január 1-től 

2.a) az önkormányzati intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak részére – a c)-d) 

pontban foglalt eltéréssel - egységesen további 20 %-os fenntartó által garantált 

illetményemelés fedezetét biztosítja, 

2.b) a Pétfürdői Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelő esetében 

az a) pont szerinti illetményemelés helyett a 2016. évi jutalmazási előirányzat részeként a 2016. 

január 1-jén hatályos illetményekkel számított éves bértömeg 20 %-ának megfelelő mértékű 

előirányzatot biztosít a közalkalmazotti és közszolgálati illetményrendszer különbségéből 

adódó hátrányok kiküszöbölésére, 

2.c) az a) pontban foglaltaktól eltérően a 2013-tól az életpályamodell részeként központi 

béremelésben részesülő közalkalmazottak esetében a Képviselő-testület illetménykiegészítést 

továbbra sem biztosít,  

2.d) az a) pontban foglaltaktól eltérően a 2013-tól a központi béremelésben részesülő 

közalkalmazottak esetében - amennyiben az 1.) és 2.a) pont szerint megállapítható 

illetménykiegészítés összege magasabb – a központi béremelés és az 1.) és 2.a) pont szerinti 

illetménykiegészítés különbözetét biztosítja fenntartó által garantált illetményemelésként.   

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

45/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatnál és 

intézményeinél foglalkoztatott dolgozók  

a) 2016. évi jutalmazásának céljából a 2016. évi költségvetés személyi juttatás kiadási 

előirányzatán belül a jutalmazásra felhasználható keret mértékét valamennyi intézménye 

esetében az intézmény 2016. január 1-én érvényes rendszeres havi bértömegének 2,5 

szeresében állapítja meg.  

b) cafetéria juttatásának céljából – a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 

2015. évi C. törvény 57. § (4) bekezdésében előírt korlátra figyelemmel – 2016. évben 

egységesen bruttó 200 ezer Ft/fő/év mértékű cafetériakeret alkalmazásához szükséges 

pénzügyi fedezetet biztosít. A polgármester is a bruttó 200 ezer forint összegű cafetéria 

keretre jogosult. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

46/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

tábla alapján elfogadja az ÓVODA 2016. évi működési költségvetésének tervezetét 101.254 

ezer Ft bevétellel és 174.595 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  

47/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Óvoda 2016. évi felhalmozási 

kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Felújítás  ezer Ft 

2 db gyermekmosdó felújítás 2100 

Beruházás  

Kisértékű tárgyi eszközök 600 

Homokozó árnyékoló 250 

Udvari fajáték 650 

Összesen: 3600 

 

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  

48/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Óvoda vezetőjének kérelmére 

hozzájárul, hogy a 47/2016.(II.21.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott 

felhalmozási kiadások közül a „homokozó árnyékoló” beruházásra biztosított 250 ezer Ft 

előirányzat terhére a munkát a költségvetési rendelet kihirdetése és hatályba lépése előtt 

megrendelje.  

 

Határidő a megrendelésre: azonnal 

Felelős: Porogi Lajosné intézményvezető 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

49/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

tábla alapján elfogadja az Iskola 2016. évi működési költségvetésének tervezetét 11.270 ezer 

Ft bevétellel és 84.371 ezer Ft kiadással. 

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

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

50/2016.(II.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Iskola 2016. évi felhalmozási 

kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

 

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

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

Felújítás  ezer Ft 

Berhidai út 54. Gondozási Kp. helyiségeinek hasznosítása kivitelezés 3 000 

Hősök tere 1. wc-k, öltözők felújítása tervezés (építész, gépész) 1 400 

Hősök tere 1. wc-k, öltözők felújítása elektromos tervdokumentáció 

(felülvizsg., elosztók, belső világítás) 860 

Hősök tere 1. konyha, ebédlő, wc-k, öltözők felújítása, világítás felújítása 55  000 

Hősök tere 1. gépész műszaki ellenőrzés 150 

Hősök tere 1. villamos műszaki ellenőrzés 500 

garanciális visszatartás Berhidai út 54. lépcső 251 

garanciális visszatartás előtető 190 

garanciális visszatartás Hősök tere 1. burkolatcsere 41 

garanciális visszatartás ablakcsere 15 

garanciális visszatartás kerítés áthelyezés 57 

garanciális visszatartás kosárpálya műanyag borítás 218 

Beruházás  

kis értékű tárgyi eszköz 1 000 

Szerkezetmegerősítési terv Berhidai út 54. 2 500 

Berhidai út 54. Gondozási Kp. helyiségeinek hasznosítása tervezés 600 

Fénymásoló 2 db 2 000 

Összesen: 67 782 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

51/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

tábla alapján elfogadja a Közösségi Ház és Könyvtár 2016. évi működési költségvetésének 

tervezetét 7 552 ezer Ft bevétellel és 90 910 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  

52/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közösségi Ház és Könyvtár 

2016. évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Felújítás ezer Ft 

Esővíz elvezető csatornák felújítása 1 200 

Könyvtár előtt térkövezés 300 

Irodák padlóburkolat cseréje 300 

garanciális visszatartás villamos hálózat felújítás 286 

garanciális visszatartás színházterem padlócsere 134 

Beruházás  

Kisértékű tárgyi eszköz 1 500 

EDIUS PRO 8 videó vágó program 415 

Laptop 315 

Enkóder 723 

Összesen: 5 173 

 

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  

53/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

tábla alapján elfogadja az Gondozási Központ 2016. évi működési költségvetésének tervezetét 

41 718 ezer Ft bevétellel és 105 649 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  

54/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Pénzügyi 

Bizottság javaslatát, mely szerint a Gondozási Központ 2016. évi felhalmozási kiadásai között 

tervezett 3 db notebook (operációs rendszer, vírusvédelem, office prg.) beruházási előirányzata 

600 ezer Ft-ra csökkenjen. 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

55/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Gondozási Központ 2016. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszköz 1 300 

    Informatikai hálózat  300 

    3 db notebook (operációs rendszer, vírusvédelem, office prg.) 810 

    Új Gondozási Kp. bútorozás 448 

Összesen: 2 858 

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  

56/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Pénzügyi 

Bizottság javaslatát, mely szerint a Polgármesteri Hivatal osztályvezető besorolású 

csoportvezetői részére állapítson meg a 10 %-os mértékű vezetői pótlékot. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

57/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület a köztisztviselők 20 %-os mértékű 

képzettségi pótlékának megállapításához a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal költségvetésébe 

1 000 ezer Ft előirányzatot járulékaival állítson be.   

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

58/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

tábla alapján elfogadja a Polgármesteri Hivatal 2016. évi működési költségvetésének tervezetét 

1 867 ezer Ft bevétellel és 154 658 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  

59/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2016. 

évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 6 000 

2 db asztali számítógép konfiguráció 447 

5 db asztali számítógép konfiguráció 1 200 

1 db laptop 200 

Felirat Hivatalra 500 

Beépített szekrény jegyzői irodába 320 

Video kamera 250 

Program digitális térképhez 305 

Csekknyomtató program és gép 3 708 

Felújítás  

Meglévő épület felújítás, átalakítás 2 000 

Összesen: 14 930 

 

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  

60/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

tábla alapján elfogadja az Állategészségügy 2016. évi működési költségvetésének 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  

61/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

tábla alapján elfogadja a Közvilágítás 2016. évi működési költségvetésének tervezetét 0 Ft 

bevétellel és 11 938 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  

62/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

tábla alapján elfogadja a Köztemető 2016. évi működési költségvetésének tervezetét 2 000 ezer 

Ft bevétellel és 10 564 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  

63/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

tábla alapján elfogadja a Köztisztasági tevékenység 2016. évi működési költségvetésének 

tervezetét 0 Ft bevétellel és 10 905 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  

64/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Pénzügyi 

Bizottság javaslatát, mely szerint a Parkfenntartás működési költségvetés 5. pont egyéb 

szolgáltatások, fásítás, virágosítás előirányzatát 1 000 ezer Ft-ra növelje. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

65/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

tábla alapján elfogadja a Parkfenntartás 2016. évi működési költségvetésének tervezetét 0 Ft 

bevétellel és 38 753 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  

66/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

tábla alapján elfogadja a Községgazdálkodás 2016. évi működési költségvetésének tervezetét 

25 249 ezer Ft bevétellel és 31 338 ezer Ft kiadással. 

 

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  

67/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta a Humán Bizottság 

és a Pénzügyi Bizottság javaslatát, mely szerint a Strand és Tó üzemeltetés személyi juttatások 

1. pont alkalmi foglalkoztatás működési kiadásait emelje meg 1 000 ezer Ft-ra. 

 

    

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

68/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

tábla alapján elfogadja a Strand és tó üzemeltetés 2016. évi működési költségvetésének 

tervezetét 0 Ft bevétellel és 3 757 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  

69/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

tábla alapján elfogadja az Utak, Hidak 2016. évi működési költségvetésének tervezetét 0 Ft 

bevétellel és 6 350 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  

70/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

tábla alapján elfogadja a Felszíni vízelvezetés 2016. évi működési költségvetésének tervezetét 

0 Ft bevétellel és 5 262 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  

71/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

tábla alapján elfogadja az Orvosi Rendelő 2016. évi működési költségvetésének tervezetét 1 

905 ezer Ft bevétellel és 4 890 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  

72/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

tábla alapján elfogadja a Szakfeladatra nem sorolható feladatok 2016. évi működési 

költségvetésének tervezetét 5 000 ezer Ft bevétellel és 50 382 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  

73/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

pénzeszközök 2016. évi költségvetése” részletező tábla alapján az átadott pénzeszközök 

költségvetési tervezetét 74 363 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 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

74/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

juttatások 2016. évi költségvetése” részletező táblák alapján elfogadja az Önkormányzat 

szociálpolitikai juttatások költségvetési tervezetét  0 Ft bevétel és 55 435 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  

75/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

juttatások 2016. évi költségvetése” részletező táblák alapján elfogadja a Polgármesteri Hivatal 

szociálpolitikai juttatások költségvetési tervezetét 2 500 ezer Ft bevétel és 2 500 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  

76/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Temető 2016. évi felhalmozási 

kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

 

 

 

 

 

 

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

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi 

eszközök 300 

    Vízelvezetés 1 210 

Összesen: 1 510 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

77/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Községgazdálkodás 2016. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszköz 300 

   Térfigyelő kamerarendszer tervezés 700 

    Térfigyelő kamerarendszer bonyolítás, műszaki ellenőrzés 450 

Térfigyelő kamerarendszer kivitelezés 41 000 

Távfűtőmű HÉSZ módosítás, területmegosztás 1 262 

Berhidai út 2-4. területmegosztás, ingatlan átvétel 300 

Garázstelep engedélyezési terv, engedélyeztetés 2 000 

Micsurin területén lakótelkek kialakítása (geodéziai munkák) 1 000 

Felújítás  

Lakásfelújítás, Bocskai u. 47. 750 

Liszt F. u. 7. önkormányzati lakás felújítás önrész 632 

Összesen: 48 394 

 

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  

78/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felszíni vízelvezetés 2016. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Vízkár elhárítási terv 1 000 

Áteresz (Berhidai út-Iskola csomópont)  1 000 

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

Bőhm F. u. csapadékcsatorna kivitelezés 4 000 

műszaki ellenőrzés 200 

hidrogeológiai tanulmány 1 100 

Összesen: 7 700 

 

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

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

79/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Humán 

Bizottság javaslatát, mely szerint a Tó 2016. évi felhalmozási kiadásai közül a kisértékű tárgyi 

eszközök előirányzatot törölje. 

    

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

80/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tó 2016. évi felhalmozási 

kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi 

eszközök 1 000 

Összesen: 1 000 

 

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  

81/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a Strand 2016. évi felújítási táblájából a Strand engedélyezési 

tervek, engedélyeztetés beruházási előirányzatot törölje. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

82/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Strand 2016. évi felhalmozási 

kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Forrásfoglalás műszaki lebonyolítás 4 000 

Forrásfoglalás kivitelezés 130 000 

Strand tervek, közbeszerzés 500 

Strand engedélyezési tervek, engedélyeztetés 15 000 

Összesen: 149 500 
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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  

83/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Parkfenntartás 2016. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 1 000 

garanciális visszatartás Berhidai út terméskő támfalak felújítása 42 

garanciális visszatartás parkosítás 176 

Összesen: 1 218 

 

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  

84/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Utak, hidak 2016. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 500 

Mozgáskorlátozott parkoló felfestése 200 

Járda 2., térburkolat tervezés, engedélyezés (Peytu Liget, Szabadtéri) 500 

Járda 2. kivitelezés 6 600 

műszaki ellenőrzés 1 500 

garanciális visszatartás Akácfa u. gyalogos átkelő 39 

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

garanciális visszatartás útépítés (Ifjúság útja - Temető utca) 629 

garanciális visszatartás (2014. előtti) 214 

Felújítás  

Liszt F. u. 12. védőkorlát 140 

Járda 1. tervezés, engedélyezés (Zalai, Móricz, Katona, Temető, Kisköz, Liszt 

F., Közösségi Ház, Berhidai út) 1 700 

Járda 1. kivitelezés 36 100 
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garanciális visszatartás Liszt F. u. 3. lépcső 22 

garanciális visszatartás járda kivitelezés (Újmandulás, Klapka, Kazinczy, 

Kosztolányi, Eötvös) 1 681 

Összesen: 50 008 

 

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  

85/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közvilágítás 2016. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Sugár úti bontott kandeláberek megvétele 1 490 

Közvilágítás hálózatbővítés 500 

garanciális visszatartás közvilágítás (Ifjúság útja - Temető utca) 160 

garanciális visszatartás Peytu mező közvilágítás kiépítése  77 

Felújítás  

Adventi díszkivilágítás hálózatbővítés, felújítás 500 

Összesen: 2 727 

 

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  

86/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Láng Géza 

alpolgármester javaslatát, mely szerint az Ivóvíz, szennyvíz 2016. évi felhalmozási kiadásai 

táblából a Szennyvíztelep szivattyú felújítási előirányzatát törölje. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

87/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ivóvíz, szennyvíz 2016. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Felújítás ezer Ft 

Szennyvíztelep légfúvók cseréje 2 600 

Szennyvízcsatorna kiváltás, bekötő vezetékek cseréje (Berhidai út 1-3-5) 4 000 

   Szennyvíztelep szivattyú 3 000 

Összesen: 9 600 

 

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  

88/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a 

Településfejlesztési Bizottság javaslatát, mely szerint az Orvosi rendelő 2016. évi felújítási 

táblája egészüljön ki 2 000 ezer Ft beruházási előirányzattal a rendelőbe behívórendszer 

vásárlásra. 

 

 

    

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

89/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Orvosi rendelő 2016. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

    Kisértékű tárgyi eszközök 800 

    3 db hangszigetelt ajtó 500 

    Felújítás  

    Fűtésrendszer felülvizsgálat 800 

Összesen: 2 100 

 

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

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 



HATÁROZATOK                                                                                                              2016. 

 31  

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

90/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Köztisztaság 2016. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Hulladékudvar tervezés 3 000 

Összesen: 3 000 

 

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  

91/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szakfeladatra nem sorolható 

önkormányzati feladatok 2016. évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

    Kisértékű tárgyi eszközök 500 

Összesen: 500 

 

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  

92/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Állategészségügyi szolgálat 

2016. évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

    Kisértékű tárgyi eszközök 50 

Összesen: 50 

 

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  

93/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Humán 

Bizottság javaslatát, mely szerint a Céltartalékba a Sportcsarnok tervezésére 10 000 ezer Ft-ot 

tervezzen be. 

 

    

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

94/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a 

Településfejlesztési Bizottság javaslatát, mely szerint a Céltartalék Ingatlanvásárlás 

előirányzatát csökkentse 88 000 ezer Ft-ra. 

 

 

    

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

95/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Pénzügyi 

Bizottság javaslatát, mely szerint a Céltartalék Ingatlanvásárlás előirányzatát törölje. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

96/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

2016. évi költségvetési rendelet-tervezetét az előterjesztett költségvetési munkaanyag és a 

Képviselő-testület által elfogadott módosítások alapján terjessze elő.   

 

Határidő: 2015. február 26-ai testületi ülés 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

97/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Polgármester 

javaslatát, mely szerint az új Polgármesteri Hivatal címe Berhidai út 6/C legyen. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

98/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti 

feladatkörében eljárva új közterület elnevezéséről 2016. március 1-jei hatállyal a következők 

szerint rendelkezik: 

A 2367/3 helyrajzi számú „kivett helyi közút” ingatlannak a Gesztenye sor megnevezést adja.  

 

A Képviselő-testület 

a) felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy e határozat közzétételéről és közterületnevek 

elnevezése valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 14/2013(X.11.) önkormányzati 

rendelet 6. § (2) bekezdésében meghatározottak közvetlen értesítéséről, valamint az új 

közterületi elnevezések címnyilvántartásban történő átvezetéséről gondoskodjon. 

b) felkéri a polgármestert, hogy az utcanév táblák elhelyezéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: a) pontra: 2016. február 28. 

                  b) pontra: 2016. március 15. 

Felelős: a) pontra: Jánosiné Izsó Ildikó jegyző 

              b) pontra: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

99/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a 

Településfejlesztési Bizottság javaslatát, mely szerint a 2367/2 hrsz-ú kivett közút ingatlan a 

Szajna sétány elnevezést kapja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

100/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti 

feladatkörében eljárva új közterület elnevezéséről 2016. március 1-jei hatállyal a következők 

szerint rendelkezik: 

  

A 2367/2 helyrajzi számú „kivett helyi közút” ingatlannak a Strand liget megnevezést adja.  

A Képviselő-testület 

a) felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy e határozat közzétételéről és közterületnevek 

elnevezése valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 14/2013(X.11.) önkormányzati 

rendelet 6. § (2) bekezdésében meghatározottak közvetlen értesítéséről, valamint az új 

közterületi elnevezések címnyilvántartásban történő átvezetéséről gondoskodjon. 

b) felkéri a polgármestert, hogy az utcanév táblák elhelyezéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: a) pontra: 2016. február 28. 

                  b) pontra: 2016. március 15. 
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Felelős: a) pontra: Jánosiné Izsó Ildikó jegyző 

              b) pontra: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

101/2016.(II.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombi Norbert képviselő 

kérésére megismételt szavazás során nem változtatta meg a 100/2016. (II.11) számú 

határozatában foglaltakat. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

102/2016.(II.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 elrendeli a „Báthory Istvánné 

kérelme” tárgyú, 55/2016. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

103/2016.(II.25.) 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  

104/2016.(II.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja a Pétkomm Kft 

ügyvezetőjét, hogy a május havi képviselő-testületi ülésre vizsgálja felül a Kft alapító okiratba 

felvett tevékenységi köreit. 

A felülvizsgálat eredményeként, figyelemmel a képviselők által korábban tett javaslatokra is 

(távhőtermelés, építőipari tevékenységek, stb.), kezdeményezze az Alapító Okirat módosítását 

a tevékenységi körök változása miatt.  

 

Határidő: 2016. május havi rendes képviselő-testületi ülés 

Felelős: Füle Tibor ügyvezető  

 

 

 

 



HATÁROZATOK                                                                                                              2016. 

 35  

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

105/2016.(II.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a „Pétkomm Kft” 

alapítójának döntéshozó szerve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi 

CLXXVII. törvény 12. § (1) és (2) bekezdéseire tekintettel – miszerint a Ptk. hatálybalépésekor 

a cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság legkésőbb 2016. március 15-étől köteles a Ptk. 

rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni, és a legfőbb szervi határozatot 

a cégbírósághoz benyújtani, és ezt követően létesítő okirata nem tartalmazhat a Ptk. 

rendelkezéseivel összhangban nem álló rendelkezést – elhatározza a társaságnak a 2013. évi V. 

tv. (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködését a mai naptól kezdődően és ennek 

megfelelőn módosítja az alapító okiratot akként, hogy annak egyes, az egységes szerkezetű 

alapító okiratban dőlt betűvel jelzett pontjait a Ptk-val összefüggésben módosítja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a cégbírósághoz történő benyújtásáról. 

 

Határidő: 2016. március 14. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

106/2016.(II.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Pénzügyi 

Bizottság javaslatát, mely szerint a Parkfenntartás működési költségvetés 5. pont egyéb 

szolgáltatások, fásítás, virágosítás előirányzatát 1 000 ezer Ft-ra növelje. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

107/2016.(II.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Pénzügyi 

Bizottság javaslatát, mely szerint a Gondozási Központ 2016. évi felhalmozási kiadásai között 

tervezett 3 db notebook (operációs rendszer, vírusvédelem, office prg.) beruházási előirányzata 

600 ezer Ft-ra csökkenjen. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

108/2016.(II.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Pénzügyi 

Bizottság javaslatát, mely szerint az Orvosi rendelő 2016. évi felhalmozási kiadásai között 

tervezett fűtésrendszer felülvizsgálat 800 ezer Ft beruházási előirányzatát törölje. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

109/2016.(II.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Pénzügyi 

Bizottság javaslatát, mely szerint az Orvosi rendelő 2016. évi felhalmozási kiadásai között 

tervezett 3 db hangszigetelt ajtó 500 ezer Ft beruházási előirányzatát törölje. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

110/2016.(II.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület a köztisztviselők 20 %-os mértékű 

képzettségi pótlékának megállapításához a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal költségvetésébe 

1 000 ezer Ft előirányzatot járulékaival állítson be.   

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

111/2016.(II.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a Strand 2016. évi felhalmozási kiadásai között tervezett 

strand engedélyezési tervek, engedélyeztetés 15 000 ezer Ft beruházási előirányzatát törölje, 

egyúttal állítsa be céltartalékba Strandtervezés címen. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

112/2016.(II.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdői Polgármesteri 

Hivatal 59/2016.(II.11.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott 2016. évi 

felhalmozási kiadását – a végösszeg változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint 

módosítja:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 5.000 

2 db asztali számítógép konfiguráció 447 

5 db asztali számítógép konfiguráció 1.200 

1 db laptop 200 

Felirat a hivatali épületre 500 

Beépített szekrény a jegyzői irodába 320 

Video kamera 250 

Program a digitális térképhez 305 

Csekknyomtató program és gép 3.708 

1 db multifunkciós fénymásoló 1.000 

Felújítás  

Meglévő épület felújítás, átalakítás 2.000 
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Összesen: 14.930 

 

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  

113/2016.(II.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyözség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Községgazdálkodás 

66/2016.(II.11) számú képviselő-testületi határozatával elfogadott 2016. évi működési 

költségvetésének tervezetét az alábbiak szerint módosítja:  

A működési kiadások előirányzatát megnöveli 10 000 ezer Ft-tal, melyet az önkormányzati 

közfoglalkoztatás személyi juttatásai és járulékai fedezetére biztosít. 

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  

114/2016.(II.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

1. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Liszt Ferenc utca 7. 3/14. 

szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás energetikai felújításának önrészét, mely 

835.147,- Ft, egy összegben fizeti ki.  

2. A Képviselő-testület a Községgazdálkodás 77/2016.(II.11) számú képviselő-testületi 

határozatával elfogadott 2016. évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint módosítja: 

A fenti lakás felújítására tervezett 632.000,- Ft előirányzatot, valamint a végösszeget 

megemeli 203.147,- Ft-tal. 

3. A testület felhatalmazza a polgármestert a számla benyújtása után az összeg kifizetésére. 

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  

115/2016.(II.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a céltartalékba ingatlanvásárlás címen beállított 100.000 ezer 

Ft-ot törölje, egyúttal ezzel az összeggel a strand kivitelezésre beállított keretet növelje meg. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

116/2016.(II.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Pénzügyi 

Bizottság javaslatát, mely szerint a Pénzügyi Bizottság a júniusi rendes testületi ülésre vizsgálja 

felül az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek 

pénzügyi támogatásának rendjéről szóló rendeletét, különös tekintettel a jelenlegi szankciók 

mellett alkalmazni kívánt visszafizetési kötelezettség szabályainak megfogalmazására.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

117/2016.(II.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Kiss Mária 

könyvvizsgálót, hogy az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi 

közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló rendelet alapján a civil kezdeményezések 

részére adott támogatások jogszerűségét vizsgálja meg. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

118/2016.(II.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Térfigyelő kamerarendszer 

elkészült teveit megtárgyalta és azt jóváhagyja.  

Felkéri a Tervezőt, hogy a végleges kiviteli terveket a szerződésben foglalt határidőig készítse 

el, és szerezze be a szükséges engedélyeket. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a tervezőnek. 

 

Határidő: megküldésre: 2016. március 1. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

119/2016.(II.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Térfigyelő kamerarendszert 

2016-ban kiépíti. Ennek érdekében közbeszerzési eljárást folytat le. 
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A kivitelezés fedezete a 2016. évi költségvetésben e célra előirányzott bruttó 41.000 ezer Ft. 

 

A Képviselő-testület a határozat melléklete szerinti ajánlattételi felhívást - a 4.4. pont 

szövegének alábbi módosításával - elfogadja: 

a) „4.4. Az ajánlatok értékelésének szempontja: 

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány a következők szerint: 

1. Ajánlati ár (nettó HUF összeg, amely tartalmaz minden, a szerződés-tervezetben 

meghatározott kapcsolódó szolgáltatást is.) Súlyszám: 50 

2. Az átadás-átvételtől számított jótállás hónapban megadva (a kötelezően előírt 12 hónap 

jótálláson túl.) Súlyszám: 30. 

3. Késedelmi kötbér 1%-on felül megajánlott mértéke. Súlyszáma: 20” 

 

 A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az eljárás megindításáról. 

 

Határidő: kiviteli tervek elkészülte és engedélyek beszerzése után haladéktalanul 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

(287/2016.(VI.23.) számú határozatával a Képviselő-testület a 119/2016.(II.25.) számú 

határozatát visszavonta.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

120/2016.(II.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a Forrásfoglalás közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása 

3.1. pontjában a késedelmi kötbér számított napi mértékét 1%-ra, a tejes összegét 30%-ra 

emelje. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

121/2016.(II.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, a pétfürdői fürdőforrás-csoport 

foglalását 2016-ban elvégezteti. Ennek érdekében közbeszerzési eljárást indít. 

 

A kivitelezés fedezete a 2016. évi költségvetésben e célra előirányzott bruttó 130 000 ezer Ft.  

 

A Képviselő-testület az ajánlattételi felhívást a határozat melléklete szerint elfogadja azzal, 

hogy az ajánlattételi felhívás 3.2 pontját - a részszámlák mennyiségének tekintetében - az építési 

beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 

szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 

32. §-ában foglaltak szerint javítani szükséges. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az eljárás megindításáról. 
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Határidő: 2016. március 14. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

122/2016.(II.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

517/2015.(XI.5.), 555/2015.(XI.26.), 563/2015.(XII.17.), 589/2015.(XII.17.), 2/2016.(I.14.), 

10/2016.(I.21.), 13/2016.(I.21.), 20/2016.(I.21.), 21/2016.(I.21.), 23/2016.(I.21.), 

24/2016.(I.21.), 25/2016.(I.21.), 26/2016.(I.21.), 36/2016.(I.28.), 39/2016.(I.28.), 

40/2016.(I.28.), 41/2016.(I.28.), 42/2016.(I.28.). 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

123/2016.(II.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Bizottság, a 

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

beszámolót e l f o g a d j a. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

124/2016.(II.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Berhida Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.28.) 

önkormányzati rendeletét módosító rendelet-tervezetet, célzottan annak Pétfürdő Nagyközség 

Önkormányzatát érintő, az idősek nappali ellátásának (Idősek Klubja) igénybevételére 

vonatkozó új 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 rendeletet 

megalkossa. 

 

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

meg.  

 

Határidő: 2016. március 1. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

125/2016.(II.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete – mint a  

41. sorszámú 11-11439-1-003-01-07 MEKH kóddal rendelkező Várpalota ivóvízellátó 

víziközmű-rendszer,  

69. sorszámú 21-34254-1-001-00-01 MEKH kóddal rendelkező Pétfürdő 

szennyvízelvezető víziközmű-rendszer  

Ellátásért Felelőse – megtárgyalta a 2017-2031. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 

készítésére vonatkozó napirendi pontot. 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 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 annak egyes rendelkezései végrehajtásáról szóló 58/2013. 

(II. 27.) Korm. rendelet által megállapított véleményezés átvételét követően, a 2017-2031. 

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 határozat mellékletét képező 

Meghatalmazással együtt küldje meg a Bakonykarszt Zrt-nek. 

 

Határidő: 2016. március 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

126/2016.(II.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Bakonykarszt Zrt-t, hogy 

az elkészítendő 2017-2031. időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Terv készítésénél vegye 

figyelembe, hogy Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete új építési telkek 

kialakítását kezdeményezte, melynek során új ivóvíz és szennyvízvezetéket kell kiépíteni.  

A tervezés megkezdésének időpontja 2018. 

 

Határidő: 2016. március 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

127/2016.(II.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

I. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 8/A §-a szerinti alapítói jogkörében eljárva a Pétfürdői Gondozási 
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Központ 569/2015.(XII.17.) számú képviselő-testületi határozattal 2015. december17-én 

kiadott alapító okiratát 2016. március 15-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

1. Az alapító okirat 1.2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

      „1.2.1. székhelye: 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/B.” 
2. Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 

megjelölése: 

 

 
kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

2 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás. 

3 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 

4 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 

intézményében 

5 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások 

6 107051 Szociális étkeztetés 

7 107052 Házi segítségnyújtás” 

 

II. A Képviselő-testület  

a) felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy 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:  

                        2016. február 29. 

Felelős     a.) pontra: Horváth Éva polgármester 

                 b.) pontra: Jánosiné Izsó Ildikó jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

128/2016.(II.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a Pétfürdői Gondozási Központ Bölcsőde működésére 

vonatkozó szakmai programját jóváhagyja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

129/2016.(II.25.) 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 
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szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1)-(4) bekezdésében foglalt előírások alapján 

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

 

2016. április 25.  (hétfőn)        7.00 órától  16.00 óráig 

2016. április 26. (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: 2016. március 25.  

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  

130/2016.(II.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Dombi Norbert 

képviselőt, hogy a „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós 

közösségi tér létrehozása, fejlesztési, energetikai korszerűsítése.” című pályázati kiírással 

kapcsolatban a Közösségi Ház és Könyvtár részvételének lehetőségeit a pályázatfigyeléssel 

megbízott Euro Consult Kft-vel egyeztesse. 

 

Az egyeztetés eredményéről a soron következő ülésen számoljon be. 

 

Határidő: a beszámolásra: egyeztetést követően soron következő testületi ülés 

Felelős: Dombi Norbert képviselő 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

131/2016.(II.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Báthory Istvánné 

8105 Pétfürdő, Berhidai út 100. 1. em. 2. szám alatti lakos kérelmét.  

 

A Képviselő-testület, mérlegelve kérelmező lakhatási krízishelyzetét, átmeneti szállás 

lehetőséget biztosít az önkormányzat tulajdonában lévő Bocskai utca 47/a szám alatti lakásban 

az alábbi feltételekkel:  

a) Az önkormányzat bérleti díjat nem számol fel.  

b) A beköltözők a lakás rezsiköltségeit kötelesek fizetni, a fizetési kötelezettség elmaradása 

esetén a szállás lehetőségét az önkormányzat megszünteti.  

c) A szükséges karbantartási munkák elvégzését a beköltözők vállalják.  

d) A szállás lehetőség biztosítása maximum 2017. március 1-ig szól, mely idő alatt beköltözők 

gondoskodni kötelesek a 2017. március 1-e utáni lakhatásuk biztosításáról.  
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e) A határozatban foglaltakról az önkormányzat szerződést köt a kérelmezővel. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot kérelmezőnek küldje meg, egyúttal felhatalmazza a 

szerződés aláírására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

132/2016.(III.17.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, a KEHOP-2.2.2. 

azonosítószámú felhívásra támogatási kérelmet nyújt be Pétfürdő Nagyközség 

szennyvíztisztításának fejlesztésére.  

Ennek érdekében Konzorciumi Együttműködési Megállapodást köt a Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit Kft-vel. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás aláírására.  

 

Határidő: 2016. március 16. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

133/2016.(III.17.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Hősök terei iskolaépület 

felújításterveinek egyeztetése kapcsán – nem fogadta el Nagy Zsolt képviselő javaslatát, mely 

szerint a szaniter ne konzolos rendszerű és ne rejtett kivitelű legyen.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

134/2016.(III.17.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyözség Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Hősök terei iskolaépület 

bemutatott felújításterveikkel kapcsolatban az alábbiakról döntött: 

 

a) mellékhelyiségekbe MOFÉM csaptelepek legyenek betervezve  

b) a paravánok színesek legyenek, amennyiben az árfekvés 15 %-kal nem haladja meg a 

szürkéét,  

c) a konyhai étkezőben kazettás álmennyezet készüljön, 

d) a vizesblokkok fűtési rendszere a tervezői javaslatnak megfelelően készüljön, 

e) az alagsori öltözőben a zuhany és a mosdó helyiség a tervezői javaslat szerint készüljön,   

f) alkalmazott burkolatszínek: a padló bézs és a csempe matt fehér  

g) villamoshálózat teljes felújítása 
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A Képviselő-testület a fentiekkel a terveket jóváhagyja. 

Felkéri a tervezőt, hogy a végleges tervdokumentációt március 31-ig szállítsa le. 

 

Határidő: 2016. március 31. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

135/2016.(III.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 (Balogh Zsolt pályázata)” tárgyú, 

67/2016. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

136/2016.(III.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Polgármester 

arra irányuló javaslatát, hogy az „Alsóörs 0123 hrsz-ú ingatlan” tárgyú, 68/2016. számú 

előterjesztést üzleti érdekből a Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja.  

                                  

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

137/2016.(III.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdői Gondozási 

Központ beszámolóját a 2015. évi tevékenységéről e l f o g a d j a. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

138/2016.(III.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a Pétfürdői Gondozási Központ Családsegítő- és 

Gyermekjóléti Szolgálat működésére vonatkozó szakmai programját jóváhagyja. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

139/2016.(III.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

3/2016.(I.14.), 6/2016.(I.21.), 22/2016.(I.21.), 27/2016.(I.21.), 38/2016.(I.28.), 

43/2016.(II.11.), 46/2016.(II.11.), 47/2016.(II.11.), 48/2016.(II.11.), 49/2016.(II.11.), 

50/2016.(II.11.), 51/2016.(II.11.), 52/2016.(II.11.), 53/2016.(II.11.), 55/2016.(II.11.), 

58/2016.(II.11.), 59/2016.(II.11.), 60/2016.(II.11.), 61/2016.(II.11.), 62/2016.(II.11.), 

63/2016.(II.11.), 65/2016.(II.11.), 66/2016.(II.11.), 68/2016.(II.11.), 69/2016.(II.11.), 

70/2016.(II.11.), 71/2016.(II.11.), 72/2016.(II.11.), 73/2016.(II.11.), 74/2016.(II.11.), 

75/2016.(II.11.), 76/2016.(II.11.), 77/2016.(II.11.), 78/2016.(II.11.), 80/2016.(II.11.), 

82/2016.(II.11.), 83/2016.(II.11.), 84/2016.(II.11.), 85/2016.(II.11.), 87/2016.(II.11.), 

89/2016.(II.11.), 90/2016.(II.11.), 91/2016.(II.11.), 92/2016.(II.11.), 96/2016.(II.11.), 

105/2016.(II.25.), 112/2016.(II.25.), 113/2016.(I.21.), 114/2016.(II.25.), 118/2016.(II.25.), 

124/2016.(II.25.), 125/2016.(II.25.), 126/2016.(II.25.), 127/2016.(II.25.), 131/2016.(II.25.). 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

140/2016.(III.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár Alapítványt 2016. 

évben 1.000.000,- Ft-tal támogatja.  

A támogatás célja a pályázatban felvállalt alábbi feladatok:  

- tanulók részvétele tanulmányi versenyeken 

- táboroztatás, erdei iskola 

- szabadidő eltöltés 

végrehajtásának elősegítése.   

 

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

felhatalmazza a Támogatási szerződés megkötésére.  

 

Határidő: tájékoztatás: 2016. április 10. 

                  szerződéskötés: 2016. április 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

141/2016.(III.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdő Sportjáért 

Alapítványt 2016. évben 1.530.000,- Ft-tal támogatja, melyből: 

- működés: 1.200.000,- Ft 

- rendezvények: 330.000,- Ft 

 

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

felhatalmazza a Támogatási szerződés megkötésére.  
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Határidő: tájékoztatás: 2016. április 10. 

                  szerződéskötés: 2016. április 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

142/2016.(III.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Peter Centry Alapítvány a 

Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért Közhasznú Szervezetet – az önszerveződő közösségek, 

civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 

1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdésére tekintettel, mely szerint ”a 

Képviselő-testület az alapítványok támogatási kérelmeit a költségvetési rendeletének 

elfogadásával egyidejűleg vagy azt követő testületi ülésén bírálja el. Az alapítványi kérelmek 

tartalmi előírásaira, az elbírálás elveire, a támogatás kifizetésére és elszámolására 

vonatkozóan az e rendeletben a pályázatokra előírt követelményeket kell értelemszerűen 

alkalmazni” – 2016. évben nem támogatja.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa az alapítványt. 

Határidő: tájékoztatás: 2016. április 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

143/2016.(III.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. évi közbeszerzési tervét e 

határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Felkéri a távollévő jegyzőt teljes jogkörrel helyettesítő hatósági csoportvezetőt, hogy a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 43. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 

közzétételéről gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda a távollévő jegyzőt teljes jogkörrel helyettesítő csoportvezető  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

144/2016.(III.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

2259/10, 2259/12 és 2259/15 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában telekegyesítést hajt végre. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a telekegyesítéssel kapcsolatos 

intézkedések (geodéziai munkarészek megrendelése, földhivatali ügyintézés) megtételére. 

 



HATÁROZATOK                                                                                                              2016. 

 48  

 

A munkálatok elvégzésének fedezete a 2016. évi költségvetés „községgazdálkodás” dologi 

előirányzata. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

145/2016.(III.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Micsurin kiskertek úthálózatának kialakítása érdekében - az előzetes geodéziai munkák 

ismeretében - az alábbi intézkedéseket hozza: 

 

a) érintett ingatlanok tulajdonosainak tájékoztatása az önkormányzat útkialakítási 

szándékáról, 

b) nyilatkozat beszerzése az érintett ingatlanok tulajdonosaitól az úthálózatba kerülő 

területrészek önkormányzati tulajdonba kerülésének módjáról. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlantulajdonosokkal való 

kapcsolatfelvételre, az ingatlantulajdonosok írásbeli szándéknyilatkozatának beszerzésére. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: a) az ingatlantulajdonosokkal való kapcsolatfelvételre:  

                      2016. május 30.    

        b) Képviselő-testület tájékoztatása a beérkezett nyilatkozatokról: 2016. június 23. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

146/2016.(III.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

épülete előtti lépcső és térburkolat kivitelezésével kapcsolatosan megbízza a 

Településfejlesztési Bizottságot az iskola lépcső és térkő burkolás kivitelezésének teljes körű 

felülvizsgálatára és annak eredményének Testület elé terjesztésével. 

 

Határidő: a feladat elvégzése 2016. április 16. 

Felelős: Településfejlesztési bizottsági elnök 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

147/2016.(III.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános pályázatot ír ki a 

 

„Panelkuckó” Napközi Otthonos Óvoda  

Pétfürdő, Liszt Ferenc u. 17. 
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magasabb vezetői  - óvodavezető - beosztásának betöltésére a határozat mellékletét képező 

pályázati felhívás közzétételével. 

  
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a felhívás közzétételéről a kormányzati 

személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (személyügyi központ) internetes oldalán, az 

önkormányzat internetes oldalán, a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a helyi TV 

képújságjában, a Pétfürdői Krónika áprilisi megjelenő számában, valamint az Oktatási és 

Kulturális Közlönyben gondoskodjék.  

 

Határidő: 2016. április 8. 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda 

             távollévő jegyzőt teljes jogkörrel helyettesítő csoportvezető 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

148/2016.(III.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 „Alsóörs 0123. hrsz-ú 

ingatlan” tárgyú, 68/2016. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

149/2016.(III.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, 

Katona József utca 11. szám alatti lakóépület felújításához Balogh Zsolt Pétfürdő, Katona 

József utca 11. szám alatti lakost 1.200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Fedezet a 2016. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2016. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2016. április 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

150/2016.(III.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát 

képező alsóörsi 0123. hrsz-ú ingatlant értékesíteni kívánja. 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2013.(VI.14.) 

rendelet 11.§ (2) bekezdés b) pontja értelmében az ingatlan értékének megállapítása céljából 

ingatlant értékbecslővel felértékelteti. 

Az értékbecslés alapján dönt az értékesítés módjáról. 

 

Felkéri a polgármestert az értékbecslés elkészíttetésére. 

 

Határidő: értékbecslés elkészítésére: 2016. április 20. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

151/2016.(IV.7.) 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: 2016. április 11. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

152/2016.(IV.7.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

1. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Várpalota 

Kistérség Többcélú Társulás és az Önkormányzat között a jogi segítségnyújtó tevékenység 

ellátása és finanszírozása tárgyában kötendő 2016. évi megállapodást, egyben 

felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

2. A megállapodás jelen határozat mellékletét képezi. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás elfogadásáról Várpalota 

Kistérség Többcélú Társulását értesítse. 
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Határidő: megállapodás megkötésére: települési határozatok elfogadása után azonnal 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

153/2016.(IV.7.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

1. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Várpalota Kistérség Többcélú 

Társulása Többcélú Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja: 

 

A Társulási Megállapodás III. 2/1. Szociális ellátás feladatai pontjában Térségi feladatok: 

 

„4. Gondozási, családsegítő szolgálatok szakmai tevékenységének térségi összehangolása, 

segítő, szakemberek közös foglalkoztatása, kistérségi szintű tárgyi feltételek kialakítása.” 

 

A Társulási Megállapodás III. 2/3. Család-, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok, 

szolgáltatások pontjában Térségi feladatok: 

 

„2. Várpalota, Ősi, Öskü, Tés és Jásd településeken a Térségi Népjóléti Gondozási 

Központon keresztül közösen biztosítja a család- és gyermekjóléti szolgáltatásokat – a 

külön megállapodásokban foglaltak szerint – egyes gyermekjóléti alapellátásokat, illetve 

szervezi a térségen belül és kívül máshol igénybe vehető szolgáltatásokhoz való hozzájutást.” 

 

A Társulási Megállapodás XII/3/1. és XII/3/3. számú mellékletei helyébe jelen határozat 

mellékletét képező, módosított tartalmú 1. és 2. számú mellékletek lépjenek. 

 

2. Az egységes szerkezetű Többcélú Társulási Megállapodás jelen határozat 3. számú 

mellékletét képezi, amelyet a Képviselő-testület jóváhagy, egyben felhatalmazza a 

polgármestert a Többcélú Társulási Megállapodás aláírására. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a módosítás elfogadásával kapcsolatosan 

a további szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2016. április 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

154/2016.(IV.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 „Lakóházak energetikai 

felújításának támogatására beérkezett pályázatok elbírálása (Lukatsik Attila pályázata)” 

tárgyú, 88/2016. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

155/2016.(IV.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” tárgyú, 94/2016. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

                                  

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

156/2016.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester által 

előterjesztett, a belső ellenőr által elkészített 2015. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést 

jóváhagyja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

157/2016.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények 2015. évi 

maradványát az alábbiak szerint állapítja meg és hagyja jóvá: 

 

 Feladattal 

terhelt 

maradvány 

(ezer forint) 

Szabad 

maradvány 

(ezer forint) 

Összesen 

(ezer forint) 

Önkormányzat és szakfeladatai 16871 90009 106880 

Polgármesteri Hivatal 3374 145934 149308 

Óvoda 771 2631 3402 

Közösségi Ház 864 4850 5714 

Gondozási Központ 1377 915 2292 

Összesen: 23257 244339 267596 

Normatíva kiutalás:    

Költségvetési befizetési 

kötelezettség: 

455  

-455 

 

 

Jóváhagyott maradvány 23712 244339 267141 

 

A Képviselő-testület az intézmények 2015. évi szabad maradványát elvonja és azt a 2016. évi 

költségvetési rendelet módosításakor általános tartalékba helyezi.  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

158/2016.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Pétkomm Kft. 2015. december 

31-i egyszerűsített éves beszámolóját  

 

414.972 ezer Ft mérleg főösszeggel 

8.199 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel 

 

elfogadja.  

 

A Pétkomm Kft. a mérleg szerinti eredményt helyezze eredménytartalékba. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

159/2016.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétkomm Kft. 2015. évi 

szakmai tevékenységéről és a távhőszolgáltatási tevékenység kintlévőségének 2015. évi 

alakulásáról szóló beszámolókat elfogadja.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

160/2016.(IV.28.) 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  

161/2016.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétkomm Kft. ügyvezetőjének 

premizálásáról szóló 177/2015.(VI.23.) számú határozatban foglaltak végrehajtását az alábbiak 

szerint értékeli: 

 

Prémium feladatok 

 

1. Működéshez és szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok 

keret: a bruttó bér 2-szerese 

 

1.1 A távfűtés kintlévősége a bázisévhez képest nem növekedhet. 

keret: a feladathoz előirányzott keret 15 %-a 

végrehajtás: 100 % 

kifizethető a keret 100 %-a 
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1.2.  A távfűtési rendszeren 8 óránál hosszabb, a Pétkomm Kft. hibájából bekövetkező 

szolgáltatási szünet nem fordulhat elő. 

 keret: feladatra előirányzott keret  5 %-a 

 végrehajtás: 100 % 

 kifizethető a keret 100 %-a 

 

1.3. Az éves belső ellenőrzés által végzett ellenőrzéskor készült jegyzőkönyv ne 

tartalmazzon a társaságnál folyó munkánál jelentős elmarasztaló megállapítást. 

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

 keret: feladatra előirányzott keret 10 %-a 

 végrehajtás: 100 % 

 kifizethető a keret 100 %-a 

 

1.4.  A megrendelt parkgondozási munkák panaszmentes elvégzése 

 keret: feladatra előirányzott keret 40 %-a 

 végrehajtás: 100 % 

 kifizethető a keret 100 %-a 

 

1.5. A köztisztasági, hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési munkák panaszmentes 

elvégzése 

 keret: a feladatra előirányzott keret 30 %-a 

 végrehajtás: 100 % 

 kifizethető a keret 100 %-a 

 

2. Távfűtőmű és távhőrendszer felújításához kapcsolódó feladatok: a létesítéssel 

kapcsolatos tervek készítésénél szakmai részvétel. 

keret: félhavi bruttó bér 

végrehajtás: 100 % 

kifizethető a keret 100 %-a 

 

3. Pályázatokon való eredményes részvétel 

keret: félhavi bruttó bér 

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: 2016. május 2. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

162/2016.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétkomm Kft. ügyvezetőjének 

premizálása érdekében a határozat mellékletét képező prémium kiírást elfogadja. 

 

Feléri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa az ügyvezetőt. 

 

Határidő: 2016. május 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

163/2016.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát vizsgálja felül és jóváhagyásra 

terjessze a Képviselő-testület soron következő rendes ülése elé. 

 

Határidő: 2016. május 26. 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

164/2016.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

54/2014.(II.13.),     56/2014.(II.13.),     137/2014.(II.27.) 312/2014.(VI.26.), 568/2014.(XII.18.), 

568/2015.(XII.17.),   577/2015.(XII.17.),     18/2016.(I.21.),     31/2016.(I.21.),  98/2016.(II.11.), 

100/2016.(II.11.),   121/2016.(II.25.),  129/2016.(II.25.),  130/2016.(II.25.), 132/2016.(III.17.), 

134/2016.(III.17.), 140/2016.(III.24.), 141/2016.(III.24.), 142/2016.(II.25.), 143/2016.(III.24.), 

144/2016.(III.24.), 146/2016.(III.24.), 147/2016.(III.24.), 149/2016.(III.24.), 

150/2016.(III.24.), 151/2016.(IV.07.), 152/2016.(IV.07.),              153/2016.(IV.07.). 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

165/2016.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Bizottság, a 

Polgármester és a Jegyző által előterjesztett – 2016. I. negyedévi szociális ellátásokról szóló – 

beszámolót e l f o g a d j a. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

166/2016.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete „Pétfürdő Nagyközség 

Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzat”-át e határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

167/2016.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horváth István Általános 

Iskola Hősök terei épületében az alábbi munkálatokat végezteti el 2016-ban: 

- melegítőkonyha és ebédlő kialakítása 

- vizesblokkok és öltözők felújítása 

- épület villamos felújítása 

 

Ennek érdekében közbeszerzési eljárást indít. 

 

A kivitelezés fedezetét az alábbiak szerint biztosítja: 

- 2016. évi költségvetésben e célra előirányzott 55.000.000,- Ft 

- 2016. évi költségvetésben ingatlanvásárlásra előirányzott 100 millió Ft céltartalékból 

30.700.000,- Ft 

 

A Képviselő-testület az ajánlattételi felhívást a határozat melléklete szerint elfogadja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az eljárás megindításáról. 

Felkéri továbbá, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet módosításánál vegye 

figyelembe. 

 

Határidő eljárás megindítására: 2016. május 2. 

Felelős: Horváth Éva polgármester  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

168/2016.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

pétfürdői Horváth István Általános Iskola épületében konyha, ebédlő kialakítása vizesblokkok, 

öltözők és világítás felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását a küldje meg 

a POLIP Kft-nek, a Maler Team Kft-nek, a Min-Tech Kft-nek valamint a Várvölgye Kft-nek.  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

169/2016.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3.000 ezer Ft-tal támogatja 

Pétfürdő Polgárőrségét gépkocsi vásárlás céljából.  

 

A támogatás fedezete az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az átadott pénzeszközök 

feladaton előirányzott összeg.  

 

A Képviselő-testület javasolja a Polgárőrségnek, hogy lehetőség szerint a Dacia Duster típusú 

gépkocsit vásárolja meg.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására és a támogatási összeg 

átutalására. 

 

Határidő: 2016. május 15.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

170/2016.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi, hogy az 

Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ 2 db menetrendszerű járata a kiállás idejére 

a sportpálya melletti pakolót az alábbi időpontokban igénybe vegye: 

 

a) munkanapokon                                   525 – 610 és 1325 – 1425  

b) szabad- és munkaszüneti napokon     510– 610  és  1325 – 1425  

 

A buszok parkolása nem akadályozhatja a rendezvényekre és sporteseményre érkezők 

parkolását. 

 

Egyúttal felkéri a polgármestert, hogy a Nitrogénművek Zrt-vel vegye fel a kapcsolatot, hogy 

a 8-as portánál – amennyiben lehetőség van rá – alakítsanak ki két busz részére várakozó helyet.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa a Veszprémi Szolgáltatói 

Központ igazgatóját.  

 

Határidő: 2016. április 30.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

171/2016.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Vállalkozási szerződést köt a 

Lichu Media Kft-vel.  
A szerződés tárgya: az ECHO TV reklám blokkjában 50 alkalommal 2 perces film 

megjelentetése Pétfürdő településről.  

Megjelenés időpontja: 2016. június 6 – 2016. július 25.  

Díj: bruttó 580.000,- Ft + 20.000,- Ft, 70,- Ft/km; melynek fedezete a 2016. évi költségvetés 

szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok dologi kiadásai.  

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező Szerződés aláírására.  

 

Határidő: 2016. május 2.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

172/2016.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a 

Településfejlesztési Bizottság javaslatát, mely szerint a 0303/3 hrsz-tól 0303/298 hrsz-ig 

terjedő „kiskertek” területrésznek a Kiskert dűlő megnevezést adja.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

173/2016.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a 

Településfejlesztési Bizottság javaslatát, mely szerint a 10781/1 hrsz-tól 10781/46 hrsz-ig 

terjedő „Csákányhíd zártkert” településrésznek a Birkás dűlő megnevezést adja.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

174/2016.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a 

Településfejlesztési Bizottság javaslatát, mely szerint a 10781/1 hrsz-tól 10781/46 hrsz-ig 

terjedő „Csákányhíd zártkert” településrésznek a Csákányhíd dűlő megnevezést adja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

175/2016.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti 
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feladatkörében eljárva új közterületek elnevezéséről 2016. május 1-jei hatállyal a következők 

szerint rendelkezik: 

  

- az 1929 helyrajzi számú „kivett helyi közút” ingatlannak Kis köz 

megnevezést adja.  

 

A Képviselő-testület 

a) felkéri  a jegyzőt, hogy e határozat közzétételéről és közterületnevek elnevezése valamint a 

házszám-megállapítás szabályairól szóló 14/2013(X.11.) önkormányzati rendelet 6. § (2) 

bekezdésében meghatározottak közvetlen értesítéséről, valamint az új közterületi elnevezés 

címnyilvántartásban történő átvezetéséről gondoskodjon. 

b) felkéri a polgármestert, hogy az utcanév tábla elhelyezéséről gondoskodjon. 

. 

Határidő: a) pontra: 2016. május 30. 

                  b) pontra: 2016. május 30. 

Felelős: a) pontra: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

              b) pontra: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

176/2016.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti 

feladatkörében eljárva új közterületek elnevezéséről 2016. május 1-jei hatállyal a következők 

szerint rendelkezik: 

  

- a 2297/37 helyrajzi számú „kivett közpark” ingatlannak Szent István park 

megnevezést adja.  

 

A Képviselő-testület 

a) felkéri  a jegyzőt, hogy e határozat közzétételéről és közterületnevek elnevezése valamint a 

házszám-megállapítás szabályairól szóló 14/2013(X.11.) önkormányzati rendelet 6. § (2) 

bekezdésében meghatározottak közvetlen értesítéséről, valamint az új közterületi elnevezés 

címnyilvántartásban történő átvezetéséről gondoskodjon. 

b) felkéri a polgármestert, hogy az utcanév tábla elhelyezéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: a) pontra: 2016. május 30. 

                  b) pontra: 2016. május 30. 

Felelős: a) pontra: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

              b) pontra: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 



HATÁROZATOK                                                                                                              2016. 

 60  

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

177/2016.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a 

Településfejlesztési Bizottság javaslatát, mely szerint az 1640/1 helyrajzi számú „kivett saját 

használatú út” ingatlannak a Murvabánya dűlő megnevezést adja.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

178/2016.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a 

Településfejlesztési Bizottság javaslatát, mely szerint az 1759/33 helyrajzi számú „kivett 

közút” ingatlannak a Micsurin köz megnevezést adja.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

179/2016.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a 

Településfejlesztési Bizottság javaslatát, mely szerint az 1759/33 helyrajzi számú „kivett 

közút” ingatlannak a Stefanovics köz megnevezést adja.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

180/2016.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti 

feladatkörében eljárva új közterületek elnevezéséről 2016. május 1-jei hatállyal a következők 

szerint rendelkezik: 

  

- a 2259/15 helyrajzi számú „kivett közterület” ingatlannak 

Horizont tér 

megnevezést adja.  

 

A Képviselő-testület 

a) felkéri  a jegyzőt, hogy e határozat közzétételéről és közterületnevek elnevezése valamint a 

házszám-megállapítás szabályairól szóló 14/2013(X.11.) önkormányzati rendelet 6. § (2) 

bekezdésében meghatározottak közvetlen értesítéséről, valamint az új közterületi elnevezés 

címnyilvántartásban történő átvezetéséről gondoskodjon. 

b) felkéri a polgármestert, hogy az utcanév tábla elhelyezéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: a) pontra: 2016. május 30. 

                  b) pontra: 2016. május 30. 

Felelős: a) pontra: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

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

181/2016.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Településfejlesztési 

Bizottságot, hogy helyszíni bejárás után tegye meg javaslatait a terület rendezésére 

vonatkozóan. 

 

Felelős: Településfejlesztési Bizottság 

Határidő: a javaslat megtételére: 2016. májusi rendes testületi ülés. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

182/2016.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

napközis tábort 2016. évben is megszervezi. 

 

A nyári napközis tábor időpontja: 2016. június 27-től 2016. július 31-ig. 

 

A finanszírozás fedezetét a Képviselő-testület 2016. 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  

183/2016.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

Önkormányzat indul a VP-6-7.4.1.1-16 pályázaton a Közösségi Ház és Könyvtár külső 

felújítása és energetikai korszerűsítése céljából.  

 

Az Önkormányzat a pályázatírásra és a pályázati dokumentáció elkészítésére szerződést köt 

Batári Anett egyéni vállalkozóval.  

A pályázatírás díja 1.250.000,- Ft, az ajánlat szerint.  

 

A Képviselő-testület 2.000.000,- Ft-ot különít el a pályázattal kapcsolatos tervdokumentációk 

és tanúsítványok költségeire.  

 

Fentiekre a Képviselő-testület 3.250.000,- Ft fedezetet biztosít az alábbiak szerint: 

a) 2.250.000,- Ft, a céltartalékban előirányzott környezetvédelmi alapból  

b) 1.000.000,- Ft a szennyvíztelep szivattyúbeszerzésére előirányzott 3 millió Ft-ból  
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Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozóval, valamint a tervezőkkel történő szerződések 

megkötésére.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet módosításánál 

vegye figyelembe.  

 

Határidő vállalkozói szerződés megkötésére: 2016. május 10.  

Felelős: Horváth Éva polgármester  

 

(204/2016.(V.12.) számú határozatával a Képviselő-testület a 183/2016.(IV.28.) számú 

határozatát visszavonta.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

184/2016.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdői Szennyvíztisztító 

Telepre telepítendő 1 db szivattyú beszerzését támogatja.  

Ár: 625.132,- Ft, melynek fedezete a 2016. évi költségvetésben e célra előirányzott keret.  

 

Felkéri a Bakonykarszt Zrt-t, hogy a beszerzésről és telepítésről intézkedjen, valamint felkéri a 

polgármestert, hogy jelen határozatot küldje meg a Bakonykarszt Zrt. vezérigazgatójának.  

 

Határidő: megküldésre: 2016. május 10.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

(226/2016.(V.26.) számú határozatával a Képviselő-testület a 184/2016.(IV.28.) számú 

határozatát visszavonta.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

185/2016.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Láng Géza 

alpolgármester javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület vonja vissza az 501/2015.(XI.5.) 

számú határozatát.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

186/2016.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Pétfürdő, Berhidai út 

91. szám előtti terület rendezésére – meglevő korlát áthelyezése és a területet füvesítése - a 

Pétkomm Kft 267 299.- Ft-os árajánlatát.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munkálatok megrendelésére. 
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A munkálatok elvégzésének fedezete a 2016. évi költségvetés „parkfenntartás” dologi 

előirányzata. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

187/2016.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hősök tere 3. számú épület 

könnyebb megközelíthetőségére az épület 

 

a)  DNy-i oldalán levő feljáró és lépcső közé 1 db korlátott építtet. 

A kivitelezésére a testület bruttó 60.000,- Ft fedezetet biztosít az általános tartalék terhére. 

 

b) ÉNy-i oldalától az útig térköves járdát építtet. 

A kivitelezés ideje és költsége: az idei járdaépítés első üteme, valamint az arra előirányzott 

keret. 

 

A testület felkéri a polgármestert, hogy a fentieket a 2016. évi költségvetés módosításakor 

vegye figyelembe. 

A testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezés megrendelésére. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: a megrendelésre: 2016. május 20. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

188/2016.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Németh Jánosné kérését 

megtárgyalva úgy határozott, hogy 

a)  a Diófa vendéglő előtti – Berhidai út és a járda közötti - murvás terület szilárd burkolattal 

történő ellátását 2017. évben megtervezteti és kivitelezteti, 

b) 2016-ban parkolást engedélyező KRESZ táblát helyeztet ki, autóbusszal csak az üzlet 

vendégei részére kiegészítéssel. 

A tábla kihelyezés költségére 50.000.- Ft-ot különít el az általános tartalék terhére. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a tábla kihelyeztetéséről. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: 2016. május 30.    
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

189/2016.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a PMTE vezetőségét, 

hogy a 2015. évi pénzügyi beszámolóját nyújtsa be a Képviselő-testületnek.  

 

Határidő: május 16.  

Felelős: Pintér Csaba PMTE elnök 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

190/2016.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Pénzügyi 

Bizottság javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület kérje fel a PMTE vezetőségét, hogy a 

2015. évi pénzügyi beszámolóját és a szabályos elszámolását nyújtsa be a Képviselő-

testületnek.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

191/2016.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Pénzügyi 

Bizottság javaslatát, mely szerint a jegyző a Pénzügyi és Településüzemeltetési Csoport útján 

vizsgálja meg, hogy az önkormányzat 2012. évig visszamenőleg milyen pénzügyi 

támogatásokat és kölcsönöket nyújtott a PMTE-nek, valamint, hogy ezekről történt-e 

elszámolás.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

192/2016.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Pétfürdői Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Településüzemeltetési Csoportja útján vizsgálja 

meg, hogy  

a) az önkormányzat 2008. évig visszamenőleg milyen pénzügyi támogatásokat és 

kölcsönöket nyújtott a PMTE-nek, 

b) a támogatások elszámolása, a kölcsönök visszafizetése megtörtént-e.  

  

Amennyiben a dokumentumok rendelkezésre állnak, terjessze a Képviselő-testület elé, ha nem, 

kérje be a PMTE-től.  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

193/2016.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Pénzügyi 

Bizottság javaslatát, mely szerint a PMTE ingatlanjainak megvásárlására tett vételi ajánlat előtt 

a PMTE teljes átvilágítása történjen meg. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

194/2016.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ismételten szándékát fejezi ki a 

PMTE vagyonának, ingatlanjainak megvételére és felkéri a két egyeztető bizottságot, hogy 

május 15-ig üljenek le, és tárgyaljanak az eladásról. 

  

A Képviselő-testület kéri a PMTE-től 

a) az ingatlanjaihoz köthető szerződéseiket és az egyéb - kötelezettségeket tartalmazó – 

dokumentumokat, 

b) hogy készítsen összefoglalót az önkormányzat, valamint egyéb szervezetek, személyek felé 

fennálló tartozásairól. 

  

A Képviselő-testület javasolja a tárgyaló bizottságoknak, hogy ennek eredményében és 

ismeretében kezdjék meg a tárgyalásokat. 

 

Határidő: 2016. május 15. 

Felelős: a két tárgyalóbizottság 

  

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

195/2016.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

középfokú oktatásban résztvevők tanulmányi ösztöndíjáról szóló önkormányzati rendelet 

módosításával - középfokú tanulmányokat lezárandóan, sikeres felsőfokú tanulmányaikat 

megkezdő fiatalok részére is ösztöndíjat biztosít természetbeni juttatás formájában. 

 

Természetbeni juttatásként 150 ezer forint irányáru laptop adható, az alábbi feltétekkel: 

 

a) legalább 4-es érettségi bizonyítvány 

b) felsőfokú intézménybe történő felvételt igazoló dokumentum 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a középfokú oktatásban résztvevők tanulmányi 

ösztöndíjáról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítását fentiek 

figyelembevételével készítse el és terjessze elő a Képviselő-testület május havi rendes ülésére. 

 

A laptopok beszerzésére vonatkozó költség fedezete a 2016-os költségvetés tanulmányi 

ösztöndíjra beállított kerete. 
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Határidő: 2016. május 26.      

Felelős: jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

196/2016.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Várpalotai Mentőszolgálat részére 1db mosógépet és 1 db ruhaszárító-gépet vásárol 300 ezer 

forint értékben, melyet használatra átad. 

A beszerzés fedezete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének alapítványi támogatásokra 

elkülönített összege. 

A képviselő-testület felkéri a Polgármestert az eszközök beszerzésére, egyúttal felhatalmazza a 

használatba adási szerződés aláírására. 

Felhívja a Polgármestert, hogy fenti döntésre a költségvetés soron következő módosításakor 

legyen figyelemmel. 

 

Határidő: 2016. május 15. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

197/2016.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Zalai György utcai járdaépítésével egyidőben az út páratlan oldalán gyephézagos leállósávot 

épít két gyeprácselem szélességben.  

 

Felkéri a tervezőt, hogy a járda építés folyamán ezt vegye figyelembe, a dokumentációt így 

készítse el. 

 

Határidő: a járdaépítéshez igazodóan 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

198/2016.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Berhidai út 

gyalogos átkelőinek útburkolati jelei, a Polyák Abc előtti önkormányzati parkoló, valamint a 

Liszt Ferenc utca 21-25. épület előtti burkolat útburkolati jelei erősen kopottak.  

 

A Képviselő-testület  

a) a Polyák ABC előtti önkormányzati parkoló útburkolati jeleit, 

b) a Liszt Ferenc utca 21-25. épület előtti útburkolati jeleket felfesteti. 

 



HATÁROZATOK                                                                                                              2016. 

 67  

 

Egyúttal felkéri a Polgármestert, hogy a Magyar Közútkezelő Zrt-t a Berhidai úti 

gyalogátkelőhely útburkolati jeleinek újrafestése ügyében – a balesetveszély elhárítása 

érdekében – keresse meg. 

 

A munkálatok költségére 2.000.000,- Ft-ot irányoz elő, melynek fedezete a 2016. évi „utak, 

hidak” szakfeladat dologi kiadásainak előirányzata. 

 

A testület felkéri a polgármestert a kivitelezés megrendelésére, valamint a Ztv-vel történő 

kapcsolatfelvételre. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: a megrendelésre és kapcsolatfelvételre: 2016. április 30. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

199/2016.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdő, Fürdő-

Forráscsoport foglalása tárgyú 2016. április 13-án elindított közbeszerzési eljárást felfüggeszti, 

a vízjogi létesítési engedély újbóli megszerzéséig.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa a Konzulens 9000 Kft-t.  

 

Határidő: 2016. április 29. 

Felelős: Horváth Éva polgármester  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

200/2016.(IV.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, 

Móricz Zsigmond utca 2. szám alatti lakóépület felújításához Lukatsik Attila Pétfürdő, Móricz 

Zsigmond utca 2. szám alatti lakost 1.200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Fedezet a 2016. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2016. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2016. május 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

201/2016.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Alsóörs 

0123 hrsz-ú ingatlan árverés útján történő értékesítésére irányuló – e határozat mellékletét 

képező – árverési kiírást (pályázati felhívást) jóváhagyja.  

 

A Képviselő-testület az alábbi felhívást jelenteti meg a Veszprémi Napló 2016. május 14-i 

(szombat) lapszámában: 

 

„Felhívás 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Alsóörs 0123 

hrsz-ú „kivett táborhely” megnevezésű, 3905 m² területű ingatlanát nyilvános árverésen (licit 

útján) értékesíti.  

Kikiáltási ár: 16 millió Ft, mely alatt az ingatlan nem értékesíthető. 

A részletes árverési kiírás (pályázati kiírás) átvehető a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal 

településüzemeltetési ügyintézőjénél (Pétfürdő, Berhidai u. 6.) 2016. május 16-tól 

munkaidőben. 

Az ingatlan a helyszínen megtekinthető, ügyintéző jelenléte nélkül. 

A liciten való részvétel regisztrálásának határideje: 2016. június 3. 12.00 óra. 

A nyilvános licit időpontja: 2016. június 7. 10.00 óra” 

 

Határidő meghirdetésre: 2016. május 14. 

Felelős: Horváth Éva polgármester    

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

202/2016.(V.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes tervek, illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdésének 

a) pontja értelmében   a „Pétfürdő Településrendezési Terv módosítás – Új távfűtőmű 

elhelyezési lehetőségének rendezése” című településrendezési terv módosításra - a lefolytatott 

egyszerűsített államigazgatási eljárásban érkezett vélemények alapján, a Fejér Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának egyetértésével - a 

környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa a Pro Arch Építész Stúdió Bt-t.  

 

Határidő: 2016. május 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

203/2016.(V.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

1. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Pétfürdő 

Településrendezési Terv módosítás – Új távfűtőmű elhelyezési lehetőségének rendezése” 

című településrendezési terv módosításával összefüggésben a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály 

Építésügyi Osztálynak, mint megyei állami főépítésznek, és a Fejér Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálynak a véleményezési 

eljárás során beérkezett érdemi véleményeit, valamint az érdemi véleményekre adott 

tervezői válaszokat. 

2. A véleményezési szakaszt lezárja. 

3. A határozat melléklete szerinti érdemi vélemények alapján a korrigált településszerkezeti 

terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítást elfogadva felkéri a Pro Arch 

Építész Stúdió Bt-t, hogy a záró véleményezésre benyújtandó dokumentációt készítse el. 

4. Felkéri a polgármestert, hogy jelent határozatot küldje meg a Pro Arch Építész Stúdió Bt-

nek. 

 

Határidő: 2016. május 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

204/2016.(V.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 

183/2016.(IV.28.) számú határozatát. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatáról tájékoztassa Batári Anett egyéni vállalkozót.  

 

Határidő: 2016. május 13.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

205/2016.(V.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ad be az 

„adósságkonszolidációban nem részesült települései önkormányzatok fejlesztési 

támogatására” kiírt pályázatra. 

Igényelt összeg 224 millió forint. 

Az önkormányzat a támogatást az alábbi elvégzendő feladatokra kéri: 

 

a.) pályázati alcél: 

- járdafelújítás koncepció szerint I. ütem 

- járdafelújítás koncepció szerint II. ütem 

 

b.) pályázati alcél: 
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- Bőhm Ferenc utca csapadékvíz-elvezetés 

 

 c.) pályázati alcél: 

- Közösségi Ház homlokzat-felújítás, energetikai- és fűtéskorszerűsítés 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges tervezési munkák elindítására. 

 

Határidő: 2016. május 30.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

206/2016.(V.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évben elvégzendő 

járda-felújítási munkák tervezésére 1.700 ezer Ft-ot irányoz elő az általános tartalék terhére. 

 

Felkéri a polgármestert a tervezési munka megrendelésére 

 

Határidő: 2016. május 20.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

207/2016.(V.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közösségi Ház homlokzat-

felújítási, energetikai- és fűtéskorszerűsítési munkáinak tervezésére 2.000 ezer Ft-ot irányoz 

elő a Környezetvédelmi alap terhére. 

 

Felkéri a polgármestert a tervezői ajánlatok bekérésére. 

 

Határidő: 2016. május 20.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

208/2016.(V.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Nagy Zsolt 

képviselő javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület felfüggeszti az Alsóörs 0123. hrsz. 

ingatlan értékesítésére vonatkozó 261/2016.(IV.28.) számú határozat végrehajtását.  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

209/2016.(V.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő önálló indítványát, mely szerint a Képviselő-testület visszavonja az Alsóörs 0123. 

hrsz. ingatlan értékesítésére vonatkozó 261/2016.(IV.28.) számú határozatát.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

210/2016.(V.18.) 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 „Vagyonper 

” tárgyú, előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

211/2016.(V.18.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Pétfürdő-

Várpalota közös vagyon megosztása tárgyában a Kúriához benyújtott felülvizsgálati kérelem 

elutasítását. 

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy felkéri a Réti, Antall és Társai Ügyvédi Irodát (1055 

Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78), hogy a közös vagyon megosztása ügyében a perújítási 

kérelem beadását – a 2016. július 7-i beadási határidőre – előkészítse. 

 

Határidő a) a határozat megküldésére: 2016. május 26. 

  b) perújítási kérelem megtárgyalására: 2016. június havi rendes ülés 

Felelős mindkét pontért: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

212/2016.(V.18.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdő-Várpalota közös 

vagyon megosztása iránti perben Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatát terhelő fizetési 

kötelezettség teljesítése érdekében felkéri a Réti, Antall és Társai Ügyvédi Irodát (1055 

Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78), hogy a dr. Gömöri Krisztina Ügyvédi Irodával vegye fel a 

kapcsolatot a fizetési móddal kapcsolatos tárgyalások megkezdése érdekében. 

 

Határidő a) a határozat megküldésére: azonnal 

               b) kapcsolatfelvételről tájékoztatásra: 2016. május 26-i ülés 

Felelős mindkét pontért: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

213/2016.(V.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 „Pétfürdő – Várpalota 

vagyonper” tárgyú, 134/2016. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

214/2016.(V.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 „2336/1. hrsz-ú ingatlan” 

tárgyú, 116/2016. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

          

                         

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

215/2016.(V.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Várpalotai Városi 

Rendőrkapitányság, a Pétfürdői Polgárőrség és a közterület-felügyelők beszámolóját a 2015. 

évi tevékenységükről és a település közrendjéről és közbiztonságáról e l f o g a d j a . 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

216/2016.(V.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. évben 700 ezer forinttal 

támogatja a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányságot a Várpalotai Rendőrkapitányság 

személyi állománya által Pétfürdő nagyközség közigazgatási területén túlszolgálatból 

biztosított rendőri jelenlét, valamint eszközbeszerzés finanszírozása céljából. 

 

A támogatás fedezete a 2016. évi költségvetési rendeletben az átadott pénzeszközök feladaton 

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

képező Megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2016. június 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

(276/2016.(VI.23.) számú határozatával a Képviselő-testület a 216/2016.(V.26.) számú 

határozatát visszavonta.) 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

217/2016.(V.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdő Polgárőrségével 

kötött Együttműködési Megállapodás keretében a Polgárőrség részére 650.000,- Ft, 2017. 

április 30-ig felhasználható támogatást biztosít. 

 

A támogatás fedezete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében az átadott pénzeszközök 

feladaton előirányzott összeg. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert a pénzeszköz átadásáról szóló a határozat mellékletét képező 

szerződés megkötésére. 

 

Határidő szerződéskötésre: 2016. június 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

218/2016.(V.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdői Gondozási Központ 

Házi segítségnyújtás működésére vonatkozó szakmai programját elfogadja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

219/2016.(V.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdői Gondozási Központ 

Étkeztetés működésére vonatkozó szakmai programját elfogadja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

220/2016.(V.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Átfogó értékelés az 

önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról” című előterjesztést 

megtárgyalta.  

 

Megállapította, hogy az önkormányzat 2015. 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  

221/2016.(V.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. év június hó 1. napjától 

2021. év május hó 31. napjáig terjedő időszakra a „Pétkomm” Pétfürdői Kommunális és 

Szolgáltató Kft. (8105 Pétfürdő, Berhidai út 2.) könyvvizsgálójává a Tömpe és Társa 

Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot 
(8200 Veszprém, Jutasi u. 91., kamarai nyilvántartási száma: 000758) újraválasztja azzal, hogy 

a könyvvizsgálatot természetes személyként Kiss Mária könyvvizsgáló (8226 

Balatonalmádi, Hörpintő u. 10. szám alatti lakos, nyilvántartási száma: 000694) végzi.  

 

A könyvvizsgálat díjazását 90.000,- Ft + ÁFA/hó összegben állapítja meg.   

 

A Képviselő-testület a Pétfürdői Kommunális és Szolgáltató Kft. és a Tömpe és Társa 

Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft Között megkötendő – e határozat 

mellékletét képező megbízási szerződést jóváhagyja.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosításáról e határozatban foglaltak szerint 

intézkedjen. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

222/2016.(V.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a „Pétkomm Kft.” 

alapítójának döntéshozó szerve 221/2016.(V.26.) számú határozata alapján módosítja a 

„Pétkomm” Pétfürdői Kommunális és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapító 

okiratát. 

 

A módosító okirat a határozat mellékletét képezi. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a Módosító okirat valamint az egységes szerkezetbe 

foglalt Alapító okirat cégbírósághoz való benyújtásáról. 

 

Határidő: 2016. június 10.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

  

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

223/2016.(V.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a 

Településfejlesztési Bizottság javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület a június havi testületi 

ülésen ismételten vegye napirendre a 332/2015. számú előterjesztést, valamint a 120/2/2016. 

szám alatt kiadott Pétkomm Kft. tájékoztatóját. 



HATÁROZATOK                                                                                                              2016. 

 75  

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

224/2016.(V.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

31/2016.(I.21.), 104/2016.(II.25.), 119/2016.(II.25.), 161/2016.(IV.28.), 161/2016.(IV.28.), 

162/2016.(IV.28.), 167/2016.(IV.28.), 168/2016.(IV.28.), 169/2016.(IV.28.), 

170/2016.(IV.28.), 171/2016.(IV.28.), 181/2016.(IV.28.), 183/2016.(IV.28.), 

184/2016.(IV.28.), 186/2016.(IV.28.), 189/2016.(IV.28.), 194/2016.(IV.28.), 

195/2016.(IV.28.), 196/2016.(IV.28.), 198/2016.(IV.28.), 199/2016.(IV.28.), 

200/2016.(IV.28.), 201/2016.(IV.28.), 202/2016.(V.12.), 203/2016.(V.12.),  204/2016.(V.12.). 

 

2.) Ezzel egyidejűleg a 163/2016.(IV.28.) számú képviselő-testületi határozat végrehajtási 

határidejét 2016. június 23-ra módosítja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

225/2016.(V.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 186/2016.(IV.28.) számú 

határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

A Berhidai út 91. szám előtti terület rendezése kapcsán amennyiben nem lehetséges a 

nagyfeszültségű vezeték miatt a meglévő korlát áthelyezése, a terület lezárására 2 nagyméretű, 

kő virágládát helyeztet ki. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

226/2016.(V.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja 184/2016.(IV.28.) 

számú határozatát. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

227/2016.(V.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdői Szennyvíztisztító 

Telepre telepítendő 2 db szivattyú beszerzését támogatja.  

Ár: 1.250.272,- Ft + ÁFA, melynek fedezete a 2016. évi költségvetésben e célra előirányzott 

keret.  

 

Felkéri a Bakonykarszt Zrt-t, hogy a beszerzésről és telepítésről intézkedjen, valamint felkéri a 

polgármestert, hogy jelen határozatot küldje meg a Bakonykarszt Zrt. vezérigazgatójának.  
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Határidő: megküldésre: 2016. június 10.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

228/2016.(V.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

2016. május 18-án történt tűzesettel kapcsolatban kérjen a Nitrogénművek Zrt-től hivatalos 

tájékoztatást. 

 

A tájékoztatás különösen az alábbi kérdésekre terjedjen ki: 

a)  mi, miért történt, 

b)  mivel lehet számolni,  

c) mit tettek annak érdekében, hogy ez legközelebb ne forduljon elő? 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

229/2016.(V.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdői Polgármesteri 

Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

230/2016.(V.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi fogászati alapellátási 

tevékenységről szóló beszámolót elfogadja.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa Dr. Kallós Gabriella fogorvost. 

 

Határidő: 2016. június 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

231/2016.(V.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a 2015. évi házi 

felnőtt orvosi alapellátási tevékenységről szóló beszámolókat. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

232/2016.(V.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Polgármesteri Hivatal megvalósításának eddig felmerült költségeiről készítsen tételes 

kimutatást a 2016. szeptemberi rendes testületi ülésre. 

 

Határidő: 2016. szeptember havi rendes testületi ülés 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

  

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

233/2016.(V.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés 

Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai között, a jegyzői irodába beépített szekrényre 

elkülönített 320 ezer Ft előirányzatot a Polgármesteri Hivatal kisértékű tárgyi eszközök 

előirányzatába csoportosítja át az alábbiak szerint: 

 

Beépített szekrény jegyzői irodába: - 320 ezer Ft 

 

Kisértékű tárgyi eszközök:   + 320 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  

234/2016.(V.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közösségi Ház és Könyvtár 

beszámolóját a 2015. évi tevékenységről a 2016. augusztusi testületi ülésen veszi napirendre. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa az intézmény vezetőjét.  

 

Határidő: 2016. június 5. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

235/2016.(V.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Nemzeti 

Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. által megküldött „KEHOP keretében támogatásban 
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részesített szennyvízelvezetési és –tisztítási beruházások megvalósítását szolgáló projektek 

megvalósítására” megkötendő Konzorciumi Együttműködési Megállapodást.  

 

A Képviselő-testület a megállapodást jóváhagyja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a Támogató döntést követően a véglegesített szerződést aláírja. 

 

Határidő: Támogató döntés kézhezvétele 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

236/2016.(V.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a 

Településfejlesztési Bizottság javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület az Ifjúsági tavon a 

csónakáztatást 2016. június 01- 2016. szeptember 30-ig terjedő időszakban, hétköznapokon és 

hétvégén 10,00-20,00 óra közötti időpontban közfoglalkoztatott munkavállalók 

foglalkoztatásával kívánja biztosítani. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

237/2016.(V.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Láng Géza 

alpolgármester javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület az Ifjúsági tavon a csónakáztatást 

1 fő munkavállaló alkalmazásával biztosítsa. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

238/2016.(V.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. június 13-tól augusztus 

31-ig, igény esetén szeptember 30-ig biztosítja az Ifjúsági tavon a csónakázást naponta 10.00 

és 19.30 között ingyenesen. A csónakázási lehetőséget 14 éven felüliek felügyelet nélkül, 14 

éven aluliak felnőtt felügyelete mellett vehetik igénybe.  

 

Az Önkormányzat 2 fő munkavállalót alkalmaz határozott idejű munkaviszonyban, vagy 

diákmunkában, illetve hétvégéken alkalmi munkavállalásban vagy diákmunkában. 

A foglalkoztatás költsége 931 ezer Ft. 

 

A Képviselő-testület a költségvetési előirányzatokat az alábbiak szerint módosítja. 

 

Strand, tó 

  

Személyi juttatás: + 314 ezer Ft 

Járulék:  +     9 ezer Ft 

Közteher:             +   44 ezer Ft 
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Általános tartalék: -  367 ezer Ft 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az intézkedésre az állások betöltése érdekében, 

valamint arra, hogy a feladatellátás érdekében a csónakok használatba vehetők legyenek. 

 

Felkéri továbbá, hogy a költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat vegye 

figyelembe. 

 

Határidő: foglalkoztatás: június 13. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

239/2016.(V.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településfejlesztési Bizottság 

javaslatára úgy határozott, hogy a 

 

1. Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 27-31. előtt a hulladékgyűjtő edények tárolására a Liszt Ferenc 

u. 29. bejárattal szemben, a járda mellett, az aszfaltozott járda egy részének és a jelenlegi 

támfal 3,6 méteres szakaszának elbontásával egy 1.6×3,6 m térkövezett, szegélyekkel 

ellátott szilárd burkolatot alakít ki. 

 A munkálatokra 150.000.- Ft-ot irányoz elő, melynek fedezete a költségvetés általános 

tartaléka. 

  

   Határidő: 2016. augusztus 31. (a járdaépítéshez igazodóan) 

    Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

2.    Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 29. lépcsőházi bejárat előtt a vészhelyzeti, gépjárművel való 

megközelíthetőség biztosítására, a bejárattól jobbra és balra lévő garázsajtók vonalától a 

járdáig egy 4,7 m ×10,5 m téglalap alakú területet fehér, felfestett szegéllyel lát el és a 

terület közepére a „megállni tilos” közlekedési jelet festeti fel. 

        A munkálatokra 50.000.- Ft-ot irányoz elő, melynek fedezete a költségvetés általános 

tartaléka. 

 

Határidő: 2016. június 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

3.   Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 27-31. háztömb előtti és a Liszt Ferenc utca 19.-25. előtti 

aszfaltozott felület aszfaltburkolatát a 2017. év I. félévében felújíttatja. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetés tervezésénél a fenti munka 

elvégzésére 2. 000 ezer Ft-ot irányozzon elő.   

 

Határidő: a 2017.évi költségvetés előkészítése 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

240/2016.(V.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Nagy Zsolt 

képviselő javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület halassza el a 2336/1 hrsz-ú, természetben 

Pétfürdő, Tóth Árpád köz 7. szám alatt található ingatlan megvásárlásáról a döntéshozatalt egy 

esetleges kisajátítási eljárás költségeinek felméréséig.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

241/2016.(V.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Horváth Éva 

polgármester javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület vásárolja meg Kosaras István és 

Kosaras Istvánné (Pétfürdő, Liszt F. u. 10. szám alatti lakosok)  eladóktól az 1/2-1/2 tulajdoni 

hányadban tulajdonukat képező, 2336/1 hrsz-ú, természetben Pétfürdő, Tóth Árpád köz 7. szám 

alatt található ingatlant 14 millió Ft-ért. 

 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

242/2016.(V.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

Önkormányzat 2016. évi költségvetésben a kiadások között megállapított céltartalékból a 

vagyonper 300 millió Ft-os összegét felszabadítja.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés módosításánál a határozatban foglaltakat vegye 

figyelembe. 

 

Határidő: a költségvetés soron következő módosítása 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

243/2016.(V.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Dr. Gömöri 

Krisztina Ügyvédi Iroda fizetési felszólítását a vagyonmegosztási per tárgyában. 

 

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a 483.731.773,- Ft tartozásból Várpalota Város 

részére 300.000.000,- Ft-ot 2016. május 31-ig megfizet.  

A fennmaradó tartozásra 2017. május 31-ig kamatmentes halasztást kér. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatot küldje meg az Ügyvédi Irodának és Várpalota 

Város Polgármesterének. 
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Határidő: haladéktalanul 

Felelős: Horváth Éva polgármester  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

244/2016.(V.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Láng Géza 

alpolgármester javaslatát, mely szerint a 243/2016.(V.26.) számú határozatban foglaltakról 

Kontrát Károly országgyűlési képviselőt tájékoztassa és kérje közbenjárását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

245/2016.(VI.2.) 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 – Várpalota 

vagyonper” tárgyú, 136/2016. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

246/2016.(VI.2.) 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 „Schmidt Ferenc temetése” 

tárgyú, 135/2016. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

247/2016.(VI.2.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 23/2016.(I.21.) számú 

határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

A Képviselő-testület az uszoda várható karbantartására tekintettel 2016. június 15-e és 

augusztus 31-e között is támogatja az uszodajáratot, a 13.500,- Ft+ ÁFA szolgáltatási díjért.  

 

Felhatalmazza az alpolgármestert a vállalkozói szerződés módosítására.  

 

Határidő a szerződésmódosítására: azonnal 

Felelős: Horváth Éva polgármester    
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

248/2016.(VI.2.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete búcsúzik a 2016. május 26-án 

elhunyt Schmidt Ferenctől. 

 

A Képviselő-testület emlékét megőrizve és a település érdekében végzett munkájának 

elismeréséül részére örök sírhelyet adományoz.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Láng Géza alpolgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

249/2016.(VI.2.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete búcsúzik a 2016. május 26-án 

elhunyt Schmidt Ferenctől. 

 

A Képviselő-testület emlékét megőrizve Schmidt Ferencet saját halottjának tekinti és a 

családdal egyeztetve intézkedik a temetésről. 

A temetés költségeinek fedezetére 500 ezer Ft-ot különít el az általános tartalék terhére. 

 

Felkéri az alpolgármestert, hogy intézkedjen a temetésről, valamint a határozatban foglaltakat 

a költségvetési rendelet módosításánál vegye figyelembe. 

 

Határidő a) a temetésről intézkedésre: azonnal 

               b) költségvetési rendelet módosítására: 2016. június havi ülés 

Felelős a) pontra: Láng Géza alpolgármester 

             b) pontra: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

250/2016.(VI.2.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Láng Géza 

alpolgármester javaslatát, mely szerint a Pétfürdő-Várpalota közös vagyon megosztása iránti 

perben Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatát még terhelő 183.731.773.- Ft fizetési 

kötelezettség halasztásával kapcsolatban 2016. június 6-ára tárgyalást kezdeményezzen 

Várpalota város polgármesterével. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

251/2016.(VI.2.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Dr. Gömöri 

Krisztina Ügyvédi Iroda válaszát a vagyonmegosztási per tárgyában a 243/2016.(V.26.) számú 

képviselő-testületi határozattal kért fizetési halasztásra. 

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy 2016. június 3. napjáig a Pétfürdő-Várpalota közös 

vagyon megosztása iránti perben Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatát még terhelő 

183.731.773.- Ft fizetési kötelezettségnek eleget tesz. 

A tartozás kiegyenlítésének fedezetét az alábbiak szerint biztosítja: 

- a Strand kivitelezésre beállított 190.000.000 Ft-ból 183.731.773,- Ft. 

Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az utalásról, valamint a határozatban foglaltakat a 

költségvetési rendelet módosításánál vegye figyelembe. 

 

Határidő a) a tartozás megfizetésére: 2016. június 3. 

                 b) rendelet módosításra: 2016. június havi rendes ülés 

Felelős mindkét pontért: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

252/2016.(VI.16.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a COTHEC Kft. által bemutatott 

fűtőmű terveit megtárgyalta és a létesítendő fűtőmű színösszeállítását az alábbiak szerint 

hagyja jóvá: 

 

Tető burkolat színe: RAL színskála szerinti 5010 típusú kék szín (Gentian blue), 

Oldalfalak burkolat színe: RAL színskála szerinti 1015 típusú elefántcsontszín (Light ivory)  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a COTHEC Kft részére. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

253/2016.(VI.16.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Dombi Norbert 

képviselő javaslatát, mely szerint a COTHEC Kft. által tervezett és bemutatott létesítendő 

fűtőmű konténer épülete helyett téglaépület, cseréptetővel épüljön. 

. 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

254/2016.(VI.16.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Geoplaner Kft. által 

bemutatott Temető utca járdaépítés munkaközi terveit megtárgyalta és elfogadja azzal a 

kiegészítéssel, hogy a  
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a)  burkolat anyaga 10 x 26 cm, szürke térkő burkolat legyen,  

b) 1810 hrsz-ú teleknél a kapubejáró kiépítése aszfalt burkolattal történjen meg. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

255/2016.(VI.16.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Geoplaner Kft. által 

bemutatott Berhidai út és Liszt Ferenc utca 7. szám előtti járdaépítés munkaközi terveit 

megtárgyalta és elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a  

 

a) Berhidai út – Liszt Ferenc utca – Iskola utca közti szakaszon 10 x 26 cm, szürke térkő 

burkolat legyen, 

b) a járda szélessége 225 cm,  

c) a gyalogos kijárat, árkok áteresze és a kukatároló is térkő burkolatú legyen.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

256/2016.(VI.16.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Geoplaner Kft. által 

bemutatott Liszt Ferenc utca 7. szám előtti járdaépítés munkaközi terveit megtárgyalta és 

elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a  

 

a) Liszt Ferenc utca 7. előtt a kijárt gyalogút a Berhidai út felé szürke térkő burkolat legyen,  

b) ház előtti kukákhoz vezető járda 0,75 méter szélességben és 9 méter hosszban szürke térkő 

burkolatú legyen.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

257/2016.(VI.16.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Geoplaner Kft. által 

bemutatott 2242. hrsz-ú közterület (Kis köz) járdaépítés munkaközi terveit megtárgyalta és 

nem fogadta el a tervezői javaslatot, mely szerint a járda 1,5 méter szélességű legyen. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

258/2016.(VI.16.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Geoplaner Kft. által 

bemutatott 2242. hrsz-ú közterület (Kis köz) járdaépítés munkaközi terveit megtárgyalta és 

elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a járda 

 

a) az utca teljes szélességben épüljön, 

b) szürke térkő burkolatú legyen.  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

259/2016.(VI.16.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Geoplaner Kft. által 

bemutatott Zalai György utca és Móricz Zsigmond utca járdaépítés munkaközi terveit 

megtárgyalta és elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a 

 

a) Zalai György utca – Akácfa utca – Babits Mihály utca – Bocskai utca kiskapuk burkolása 

a járdákig csatlakozzon,  

b) nagykapu az úttestig csatlakozzon, 

c) a járda szélessége 1,20 cm, ahol lehet 1,50 cm, szürke térkő burkolatú legyen.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

260/2016.(VI.16.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a számú 

197/2016.(IV.28.) határozatát.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

261/2016.(VI.16.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Geoplaner Kft. által 

bemutatott Zalai György utca és Móricz Zsigmond utca járdaépítés munkaközi terveit 

megtárgyalta és elfogadja az alábbi kiegészítéssel: 

 

a) a Móricz Zsigmond utca 1., 3., 5., 15. számú épületek előtti növényzetet (összesen 7 db 

fa) kivágja 

b) a Móricz Zsigmond utca 17. szám előtti térburkolatot megtartja  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

262/2016.(VI.16.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Geoplaner Kft. által 

bemutatott Katona József utca járdaépítés munkaközi terveit megtárgyalta és elfogadja az 

alábbiak szerint: 

 

a) járda szélessége 1,5 méter  

b) a növényzetet ki kell vágni a 9., 11., 15., 23., 27., 29. számú ingatlanok előtt. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

263/2016.(VI.16.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Geoplaner Kft. által 

bemutatott Katona József utca járdaépítés munkaközi terveit megtárgyalta, és úgy határozott, 

hogy a Katona József utca 17. számú ingatlan előtti járdaburkolatról a tulajdonossal történt 

egyeztetés eredményeként a következő képviselő-testületi ülésen hoz döntést. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

264/2016.(VI.16.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Geoplaner Kft. által 

bemutatott Művelődési Ház körüli járdaépítés munkaközi terveit megtárgyalta és elfogadja 

azzal a kiegészítéssel, hogy a járda 

 

a)  aszfalt burkolatú legyen 

b) a könyvtár oldalában az egy lépcsőnyi szintkülönbséget ne tartalmazza  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

265/2016.(VI.16.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés 

felhalmozási célú pénzeszközátadásai között, a fiatal házasok támogatására elkülönített 2.000 

ezer Ft előirányzatot 1.655 ezer Ft-tal megemeli az általános tartalékból az alábbiak szerint: 

 

Általános tartalék:  - 1.655 ezer Ft 

 

Fiatal házasok támogatása:  + 1.655 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  

266/2016.(VI.16.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Pintér Csaba települési 

képviselőt – az érintett települési képviselő kezdeményezésére – a Péti Munkás Testedzők 

Egyesület 2016. évi visszatérítendő támogatásának elbírálásával kapcsolatos döntéshozatali 

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

bekezdése alapján kizárja.   
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

267/2016.(VI.16.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Miskolczi Ferenc 

képviselő javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület 10 millió Ft működési célú 

visszatérítendő támogatást nyújtson a Péti MTE részére.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

268/2016.(VI.16.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Képviselő-testület 15 millió Ft működési célú visszatérítendő támogatást nyújtson a Péti MTE 

részére.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

269/2016.(VI.16.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - ismételt szavazás során - nem 

fogadta el Nagy Zsolt képviselő javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület nyújtson 15 millió 

Ft működési célú visszatérítendő támogatást a Péti MTE részére.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

270/2016.(VI.16.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 15 millió 

Ft működési célú visszatérítendő támogatást nyújt a Péti MTE részére.  

 

A támogatás visszafizetésének határideje: 2017. június 15. 

 

A támogatási összeg fedezete a 2016. évi költségvetés ingatlanvásárlásra előirányzott 

céltartalékból 15 millió Ft.  

 

Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, valamint hogy a határozatban 

foglaltakat a költségvetési rendelet módosításánál vegye figyelembe. 

 

Határidő a támogatási szerződés aláírására: 2016. június 22.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

271/2016.(VI.16.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

javaslata alapján megállapítja, hogy „A pétfürdői Horváth István Általános Iskola 

épületében konyha, ebédlő kialakítása, vizesblokkok, öltözők és világítás felújítása” tárgyú 

közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatok közül a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (Kbt.) 74.§ (1) bekezdés d) pontja szerint a GEOHIDROTERV Mérnökgeológia 

Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft. (1095 Budapest, Máriássy u. 7.) ajánlata 

érvénytelen. 

  
Határidő az ajánlattevő értesítésére: 2016. június 17. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(az indokolással ellátott határozatot az érintettek közvetlenül megkapták) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

272/2016.(VI.16.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

javaslata alapján megállapítja, hogy „A pétfürdői Horváth István Általános Iskola 

épületében konyha, ebédlő kialakítása, vizesblokkok, öltözők és világítás felújítása” tárgyú 

közbeszerzési eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

   Nyertes ajánlattevő:  

 

Polip 2001 Kft.  

8100 Várpalota, Szent Imre u. 11. tetőtér 3. 

Az 5 %-os tartalékkeretet is tartalmazó ellenszolgáltatás bruttó összege: 83.191.021,- Ft. 

Kiválasztás indoka: a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány   

 

   Nyertes ajánlattevőt követő ajánlattevő:  

 

Dunántúli Magasépítő Kft. 

8360 Keszthely, Rákóczi u. 3. 

Az 5 %-os tartalékkeretet is tartalmazó ellenszolgáltatás bruttó összege: 98.648.734,- Ft. 

Kiválasztás indoka: a nyertes ajánlatot követő legjobb ár-érték arány   

 

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: 2016. június 28. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

273/2016.(VI.16.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Alsóörs 

0123 hrsz-ú ingatlan Dobrosi-Sey Patricia Diána részére árverés útján történt értékesítését 

tudomásul veszi. 

 

Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező adásvételi szerződés 

aláírására. 

 

Határidő az aláírásra: 2016. június 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester   

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

274/2016.(VI.16.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Nagy Zsolt 

képviselő javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület a következő ülése időpontját június 23-a 

helyett június 30-ára módosítsa.  

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

275/2016.(VI.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

561/2015.(XI.26.), 585/2015.(XII.17.), 35/2016.(I.28.), 145/2016.(III.24.), 182/2016.(IV.28.), 

187/2016.(IV.28.), 188/2016.(IV.28.), 198/2016.(IV.28.), 206//2016.(V.12.), 

212/2016.(V.18.), 216/2016.(V.26.), 217/2016.(V.26.), 221/2016.(V.26.), 222/2016.(V.26.), 

227/2016.(V.26.), 228/2016.(V.26.), 230/2016.(V.26.), 234/2016.(V.26.), 235/2016.(V.26.), 

238/2016.(V.26.), 239/2016.(V.26.), 243/2016.(V.26.), 247/2016.(VI.2.), 248/2016.(VI.2.), 

249/2016.(VI.2.). 251/2016.(VI.2.). 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

276/2016.(VI.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 216/2016.(V.26.) 

számú határozatát. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

277/2016.(VI.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. évben bruttó 700 ezer 

forinttal támogatja a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányságot a Várpalotai 

Rendőrkapitányság személyi állománya által Pétfürdő nagyközség közigazgatási területén 

túlszolgálatból biztosított rendőri jelenlét céljából, valamint ezen összegből legfeljebb bruttó 

100 ezer forintot a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság döntése alapján a berhidai körzeti 

megbízotti csoport részére technikai, informatikai eszköz vásárlásra használhat fel.  

 

A támogatás fedezete a 2016. évi költségvetési rendeletben az átadott pénzeszközök feladaton 

tervezett összeg.  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Veszprém Megyei 

Rendőr-főkapitányságnak.  

 

Határidő: 2016. június 24. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

278/2016.(VI.23.) 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 2016. 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 

              Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

279/2016.(VI.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

1) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a központi 

háziorvosi ügyelet feladatának ellátásához 2016. június 01. napjától 2017. május 31. 

napjáig 17,36 Ft/hó/fő összeggel járul hozzá. 

  

2) 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. 
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3) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2016. május 31. napjáig fizetett hozzájárulás (18,77.-

Ft/fő/hó) összeghez képest mutatkozó különbözetet: 1,41.-Ft/fő/hó összeget 2016. június 

01. napjától 2017. 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 az önkormányzati támogatás teljes összege 2016. 

június 01. napjától 2017. május 31. napjáig továbbra is 18,77.-Ft/fő/hó. 

 

4) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Várpalota Kistérség 

Többcélú Társulását (a továbbiakban: Társulás) értesítse, és felhatalmazza a Társulással a 

finanszírozási megállapodás megkötésére, mely jelen határozat mellékletét képezi. 

 

Határidő: az 1) és 3) pontokra: folyamatos 

                a 4) pontra: azonnal 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

280/2016.(VI.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi házi gyermekorvosi 

alapellátási tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. 

 

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

 

Határidő: 2016. július 8. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

281/2016.(VI.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete „Pétfürdő Nagyközség Téli 

Útüzemeltetési Szabályzat”-át e határozat melléklete szerint elfogadja.  

 

Megbízza a Pétkomm Kft-t a téli útüzemeltetés – Téli Útüzemeltetési Szabályzat szerinti – 

ellátásával a 2016/2017. és 2017/2018. téli szezonban.  

 

Felkéri a Pétkomm Kft. ügyvezetőjét, hogy az Útüzemeltetési Szabályzata szerinti ütemtervek 

közül az I-es II-es ütemtervben biztosítható ellátásra vállalkozóktól kérjen árajánlatokat, 

melynek eredményéről a döntés meghozatala céljából tájékoztassa a Képviselő-testületet 

szeptember 20-ig. 

A Szabályzat szerint a kisgépekkel mentesíthető utak, valamint a kézi munkavégzéssel 

mentesíthető területek hómentesítését saját eszközállományával végezze el a Pétkomm Kft. 

 

Határidő: 2016. szeptember 20. 

Felelős: Füle Tibor ügyvezető 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

282/2016.(VI.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmény igazgatójának 

kérelme alapján a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár (Pétfürdő, Hősök tere 5. sz.) nyári 

nyitva tartását az alábbiak szerint engedélyezi: 

 

a könyvtár 2016. július 4-től 2016. július 31-ig zárva tart, 

                   2016. augusztus 1-től 2016. augusztus 21-ig 10.00 – 16.00 óráig nyitva tart.  

 

a közösségi ház 2016. július 18-tól 2016. augusztus 23-ig zárva tart a beruházási és 

karbantartási munkák miatt. 

 

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Közösségi Televízió műsora 2016. július 18-tól 

2016. augusztus 21-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: 2016. július 01. 

Felelős: Angeli Katalin igazgató 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

283/2016.(VI.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Pétfürdő 

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

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munkálatok megrendelésére. 

 

A munkálatok fedezete a 2016. évi költségvetés parkgondozás dologi előirányzata. 

 

Határidő: a megrendelésre 2016. július 15.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

284/2016.(VI.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Liszt Ferenc utca 14. II. emelet 206. szám alatti lakásingatlan bérleti díja 2016. július 1-től – 

2017. június 30-ig 5.000,- Ft + közös költség/hó. 

 

Határidő a bérlő tájékoztatására: 2016. július 15.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

285/2016.(VI.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Liszt Ferenc utca 42. IV/15. szám alatti lakásingatlan bérleti díja 2016. július 1-től – 2017. 

június 30-ig 15.000,- Ft + közös költség/hó. 

 

Határidő a bérlő tájékoztatására: 2016. július 15.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

286/2016.(VI.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Pétfürdő, Temető 

utca útburkolati jeleit a Bakony Plastiroute Kft-vel (Ajka) felfesteti. 

 

A kivitelezés fedezetéül a Képviselő-testület bruttó 130.000 Ft-ot biztosít a 2016. évi 

költségvetés „utak, hidak” dologi kiadásainak előirányzatából. 

  

Határidő: a megrendelésre 2016. június 30.    

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

287/2016.(VI.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 119/2016.(II.25.) 

számú határozatát. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

288/2016.(VI.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Térfigyelő kamerarendszert 

2016-ban kiépíti. Ennek érdekében közbeszerzési eljárást folytat le. 

 

A kivitelezés fedezete a 2016. évi költségvetésben e célra előirányzott bruttó 41.000 ezer Ft. 

 

A Képviselő-testület a határozat melléklete szerinti ajánlattételi felhívást - a 2.5. pont 

szövegének alábbi módosításával - elfogadja: 

 

A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje 

Befejezés 2016/11/15 (nap/hónap/év) 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az eljárás megindításáról. 
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Határidő: június 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

289/2016.(VI.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

„Térfigyelő kamerarendszer kiépítésére és üzembe helyezésére Pétfürdőn” tárgyú 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását küldje meg a Logintrade Kft-nek, Riasztódepó Kft-

nek, a G-LUX Világítástechnikai Kft-nek, a Sys-Tronix Kft-nek (Várpalota), a Centrál Kft-nek 

(Veszprém), az I.D.S. Elektronikus Vagyonvédelmi Kft-nek (Veszprém), valamint a Védelem 

Karbantartó Kft-nek.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

290/2016.(VI.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nitrogénművek Zrt kérelmére 

úgy határozott, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/MMBO/00384-13/2016 számú, 2016. 

április 4-én kelt  határozatával az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. részére kiadott 

vezetékjogi engedély ügyben – amely az Inota-Pét, Pét-Litér 132 kV-os távvezeték beforgatása 

Pét Új állomásba vezetékjogi engedély ügyben született – a vezetékjog gyakorlása során az 

ingatlan használatának akadályozásával vagy korlátozásával okozott kárral összefüggésben 

fizetendő kártalanítás összegére vonatkozó, a Nitrogénművek Zrt-vel a villamosenergia-ipari 

építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § 

(1) bekezdése alapján köttetendő megállapodásra, illetve szakértői véleményben 

megállapítandó kártalanítási összeg kifizetésére/letétbe helyezésére nem tart igényt, attól 

eltekint, a kártalanításról teljeskörűen lemond. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező nyilatkozat aláírására. 

  

Határidő: a Nitrogénművek Zrt tájékoztatására: 2016. június 24.    

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

291/2016.(VI.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Panelkuckó” Napközi 

Otthonos Óvoda beszámolóját a 2015/2016. nevelési évről e l f o g a d j a. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

292/2016.(VI.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Hősök terei Általános Iskola oldalfalának ázása miatt tisztíttassa ki a csatornát. Ha a tisztítást 

követően továbbra is fennáll a probléma, akkor a polgármester rendelje meg annak sürgős 

javítását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

293/2016.(VI.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dombi Norbert 

képviselőt, hogy Pétfürdőn a Murva bánya szélén található épület tulajdonosával kezdjen 

tárgyalásokat az ingatlan eladásával kapcsolatban, a Pétkomm Kft. telephelyének kialakítása 

céljából.  

 

A következő testületi ülésen számoljon be az eredményről.  

 

Határidő: soron következő testületi ülés 

Felelős: Dombi Norbert képviselő 

 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

294/2016.(VI.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármestert 2016. I. félévi 

munkájának elismeréséül jutalomban részesíti. A jutalom összege a 2016. évi költségvetésben 

e célra betervezett keret fele.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

295/2016.(VI.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott a Katona József 

utca 17. számú ingatlan előtti járdaburkolatról a tulajdonossal történt egyeztetés után, hogy 

maradjon az eredetileg lerakott térkő, a tervező ezt a szakaszt ne tervezze. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

296/2016.(VI.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodavezető személyéről 

titkos szavazás során a minősített többség hiányában nem döntött.  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

297/2016.(VI.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Miskolczi Ferenc 

képviselő javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület az óvodai SZMSZ 5.2 pontjában 

foglaltaknak megfelelően Udvardi Ilonát bízza meg 2016. augusztus 1-jétől 2017. július 31-ig 

terjedő határozott időre a „Panelkuckó” Napköziotthonos Óvoda vezetésével kapcsolatos 

óvodavezetői feladatok ellátásával.   

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

298/2016.(VI.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Horváth Éva 

polgármester javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület Porogi Lajosnét bízza meg 2016. 

augusztus 1-jétől 2017. július 31-ig terjedő határozott időre a „Panelkuckó” Napköziotthonos 

Óvoda vezetésével kapcsolatos óvodavezetői feladatok ellátásával.   

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

299/2016.(VI.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület Radovitsné Hornyák Mariannát bízza 

meg 2016. augusztus 1-jétől 2017. július 31-ig terjedő határozott időre a „Panelkuckó” 

Napköziotthonos Óvoda vezetésével kapcsolatos óvodavezetői feladatok ellátásával.   

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

300/2016.(VI.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy az 

óvodavezetői beosztás ellátására kiírt pályázati eljárás eredménytelen. 

A Képviselő-testület a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltak 

értelmében Porogi Lajosné, 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Halastói út 9. szám alatti lakost 

2016. augusztus 1-jétől 2017. július 31-ig terjedő határozott időre megbízza a „Panelkuckó” 

Napköziotthonos Óvoda vezetésével kapcsolatos óvodavezetői feladatok ellátásával.   

A Képviselő-testület Porogi Lajosné intézményvezetői pótlékát a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC törvény 8. melléklete alapján 40 %-ban állapítja meg.  

 

Felkéri az egyéb munkáltatói jogkört gyakorló polgármestert, hogy a vezetői megbízással 

kapcsolatos munkáltatói teendőket végezze el.  

 

Határidő: 2016. július 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

301/2016.(VI.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2016. évi támogatására benyújtott pályázatokat elbírálta, és a 18/2008.(XII.12.) 

számú önkormányzati rendelete alapján – a Pétfürdő, Mikes Kelemen utca 17. szám alatti 

lakás megvásárlásához - 

Baranyai Dániel és Németh Bettina 

Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakosokat 300.000,- Ft 

 

vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

302/2016.(VI.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2016. évi támogatására benyújtott pályázatokat elbírálta, és a 18/2008.(XII.12.) 

számú önkormányzati rendelete alapján – a Pétfürdő, Hősök tere 17. fsz. 2. szám alatti lakás 

megvásárlásához - 

Dr. Bártfai Bence és Schäffer Katinka 

Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakosokat  300.000,- Ft 

 

vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

303/2016.(VI.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2016. évi támogatására benyújtott pályázatokat elbírálta, és a 18/2008.(XII.12.) 

számú önkormányzati rendelete alapján – a Pétfürdő, Hősök tere 12/A. I/3. szám alatti lakás 

megvásárlásához - 

Béres Gergő és Katona Bernadett 

Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakosokat 300.000,- Ft 

 

vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

304/2016.(VI.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2016. évi támogatására benyújtott pályázatokat elbírálta, és a 18/2008.(XII.12.) 

számú önkormányzati rendelete alapján – a Pétfürdő, Hősök tere 3. II/2. szám alatti lakás 

megvásárlásához - 

Bódis Péter és Bódisné Erdélyi Katalin 

Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxx.szám alatti lakosokat 400.000,- Ft 

 

vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

305/2016.(VI.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2016. évi támogatására benyújtott pályázatokat elbírálta, és a 18/2008.(XII.12.) 

számú önkormányzati rendelete alapján – a Pétfürdő, Berhidai út 52. II/34. szám alatti lakás 

megvásárlásához - 

Karácsony Erna és Tóth Tibor 

Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakosokat 205.000,- Ft 

 

vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

              

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

306/2016.(VI.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2016. évi támogatására benyújtott pályázatokat elbírálta, és a 18/2008.(XII.12.) 

számú önkormányzati rendelete alapján – a Pétfürdő, Berhidai út 78. IV/2. szám alatti lakás 

megvásárlásához - 

Kelemen Alexandra és Erdélyi Zsolt 

Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakosokat 350.000,- Ft 

 

vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

307/2016.(VI.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2016. évi támogatására benyújtott pályázatokat elbírálta, és a 18/2008.(XII.12.) 

számú önkormányzati rendelete alapján – a Pétfürdő, Fazekas Mihály utca 5. szám alatti 

lakás megvásárlásához - 

Sanda Gábor és Sandáné Szabó Bernadett 

Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakosokat  350.000,- Ft 

 

vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

308/2016.(VI.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2016. évi támogatására benyújtott pályázatokat elbírálta, és a 18/2008.(XII.12.) 

számú önkormányzati rendelete alapján – a Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 8. I/1. szám alatti 

lakás megvásárlásához - 

Szabó Tünde és Babinka Ferenc 

Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakosokat 400.000,- Ft 

 

vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

              

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

309/2016.(VI.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2016. évi támogatására benyújtott pályázatokat elbírálta, és a 18/2008.(XII.12.) 

számú önkormányzati rendelete alapján – a Pétfürdő, Hunyadi utca 6. szám alatti lakás 

megvásárlásához - 

Székely Judit 

Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxx alatti lakost 350.000,- Ft 

 

vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

310/2016.(VI.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2016. évi támogatására benyújtott pályázatokat elbírálta, és a 18/2008.(XII.12.) 

számú önkormányzati rendelete alapján – a Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 11. I/3. szám alatti 

lakás megvásárlásához - 

Várkonyi Andrea 

Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxxx. szám alatti lakost 400.000,- Ft 

 

vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

              

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

311/2016.(VI.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2016. évi támogatására benyújtott pályázatokat elbírálta, és a 18/2008.(XII.12.) 

számú önkormányzati rendelete alapján – a Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 18. fsz. 2. szám alatti 

lakás megvásárlásához - 

Vas Antal és Csordás Szilvia 

Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakosokat 300.000,- Ft 

 

vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

312/2016.(VI.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Vaszil 

Renáta és Székely István Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakosok fiatal családok 

első lakáshoz jutásának 2016. 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: 2016. július 4. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(az indokolással ellátott határozatot az érintettek közvetlenül megkapták) 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

313/2016.(VII.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

javaslata alapján megállapítja, hogy a „Térfigyelő kamerarendszer kiépítése és üzembe 

helyezése ” tárgyú közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatok közül a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 74.§ (1) bekezdés d) pontja szerint a For Rest Kft (1164 

Budapest, Ostorhegy u. 31.), ajánlata érvénytelen. 

  
Határidő az ajánlattevő értesítésére: 2016. július 29. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(az indokolással ellátott határozatot az érintettek közvetlenül megkapták) 

 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

314/2016.(VII.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

javaslata alapján megállapítja, hogy a „Térfigyelő kamerarendszer kiépítése és üzembe 

helyezése ” tárgyú közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatok közül a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 74.§ (1) bekezdés d) pontja szerint a Prisontek Kft (1142 

Budapest, Erzsébet királyné útja 64/a) ajánlata érvénytelen. 

  
Határidő az ajánlattevő értesítésére: 2016. július 29. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(az indokolással ellátott határozatot az érintettek közvetlenül megkapták) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

315/2016.(VII.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

javaslata alapján megállapítja, hogy a „Térfigyelő kamerarendszer kiépítése és üzembe 

helyezése ” tárgyú közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatok közül a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 74.§ (1) bekezdés d) pontja szerint az I.D.S Elektronikus 

Vagyonvédelmi Kft (8200 Veszprém, Almádi út 26.) ajánlata érvénytelen. 

  
Határidő az ajánlattevő értesítésére: 2016. július 29. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(az indokolással ellátott határozatot az érintettek közvetlenül megkapták) 

 

 

 

 

 

 



HATÁROZATOK                                                                                                              2016. 

 102  

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

316/2016.(VII.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

javaslata alapján a „Térfigyelő kamerarendszer kiépítése és üzembe helyezése Pétfürdőn” 

tárgyú közbeszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

   Nyertes ajánlattevő:  

 

Polip 2001 Kft.  

8100 Várpalota, Szent Imre u. 11. tetőtér 3. 

Az ellenszolgáltatás bruttó összege: 29.634.602,-Ft. 

Kiválasztás indoka: a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány.   

 

   Nyertes ajánlattevőt követő ajánlattevő:  

 

Multi Alarm Zrt 

1106 Budapest, Fátyolka u. 8 

Az ellenszolgáltatás bruttó összege: 34.289.365,- Ft. 

Kiválasztás indoka: a nyertes ajánlatot követő legjobb ár-érték arány   

 

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: 2016. augusztus 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

317/2016.(VII.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a döntéshez szükséges 

minősített többség hiányában - nem fogadta el az előterjesztett határozati javaslatot, mely 

szerint a Képviselő-testület a Bőhm Ferenc utcai csapadékcsatorna kivitelezésével a VÍZCSAT 

2003 KFT-t bízza meg. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

318/2016.(VII.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a megismételt szavazás során - a 

döntéshez szükséges minősített többség hiányában - nem fogadta el az előterjesztett határozati 

javaslatot, mely szerint a Képviselő-testület a Bőhm Ferenc utcai csapadékcsatorna 

kivitelezésével a VÍZCSAT 2003 KFT-t bízza meg. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

319/2016.(VII.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bőhm Ferenc utcai 

csapadékcsatorna kivitelezésével a VÍZCSAT 2003 KFT-t bízza meg. 

Kivitelezés összege: br. 9.811.010,- Ft, melynek fedezete a 2016. évi költségvetésben e célra 

előirányzott 4.000.000,- Ft, valamint az általános tartalékkeret. 

 

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

költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződéskötésre: 2016. augusztus 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

320/2016.(VII.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016-ban kicserélteti a Temető 

utcában az ivóvízvezetéket az Akácfa utcától a régi temetőbejáratig.  

 

A kivitelezés költsége 1.671.500,- Ft + ÁFA, melynek fedezete az általános tartalékkeret. 

 

Felkéri a polgármestert arra, hogy a költségvetési rendelet módosításakor a határozatban 

foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: költségvetési rendelet módosítása 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

321/2016.(VII.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a járda-felújítási munkákra kiírt ajánlattételi felhívás 3.1. 

pontjából kerüljön ki az a rész, hogy késedelmi kötbér mértéke csak az érintett munkarészre 

vonatkozzon. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

322/2016.(VII.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016-ban az alábbi járda-

felújítási munkákat végezteti el: 

- Zalai György utca (Akácfa és Bocskai utca között É-i oldal) 

- Móricz Zsigmond utca (Akácfa és Bocskai utca között É-i oldal) 
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- Katona József utca (Szőlőskert utcától 31. számig) 

- Kis köz 

- Liszt Ferenc utca 7. sz.  

- Közösségi Ház bejárat 

- Berhidai út 58-68. szám 

Ennek érdekében közbeszerzési eljárást folytat le.  

A kivitelezés fedezete a 2016. évi költségvetésben e célra előirányzott 36.100 ezer forint. 

A Képviselő-testület az ajánlattételi felhívást az alábbi módosításokkal elfogadja:  

a) az ajánlattételi felhívásból a „járdaépítés” kerüljön ki, 

b) a felhívás 3.1. pontjában a késedelmi kötbér teljes összege 30% legyen, 

c) a felhívás 3.2. pontjában a végszámla kibocsátás lehetősége a következők szerint módosul: 

„ a sikeres, minőségileg kifogástalan, mennyiségileg hiánytalan műszaki átadás-átvételt 

követően bocsátható ki” 

d) a felhívás 4.4. pontjának 2. alpontjában a jótállás időtartama a következők szerint módosul: 

„…maximum összesen 60 hónap”.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az eljárás megindításáról.  

 

Határidő: 2016. augusztus 5. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

323/2016.(VII.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Horváth Éva 

polgármester javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület a „Járdafelújítás 2016.” tárgyú 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását küldje meg a Maler Team Kft-ének.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

324/2016.(VII.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

„Járdafelújítás 2016.” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását küldje meg a 

 

- Várvölgye Kft-nek 

- Milán-Ép Kft-nek 

- Várpalotai Közüzemi Kft-nek 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

325/2016.(VII.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Berhidai út 1-3. szám alatt 

elvégzendő szennyvízcsatorna felújítását 2016-ban elvégezteti.  

A kitakarás nélküli felújításra szerződést köt az Agriapipe Kft-vel. A kivitelezés költsége 

3.550.000,- Ft + ÁFA.  

A nyíltárkos kivitelezési munkálatokat megrendeli a Bakonykarszt Zrt-től, melynek költsége 

150.000,- Ft + ÁFA.  

A kivitelezés fedezete a 2016. évi költségvetésben e célra elkülönített 4.000.000,- Ft, valamint 

az általános tartalék.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a megrendelés kiadására, valamint 

felkéri arra, hogy a költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat vegye 

figyelembe. 

 

Határidő: szerződés: 2016. augusztus 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

326/2016.(VII.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

1.) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településfejlesztési 

Bizottság javaslatára úgy határozott, hogy Pétfürdő, Liszt Ferenc 08-12 háztömb mögötti füves 

területre, a háztömb és a gyalogjárda közötti mélyedésbe 10 m3 (2 teherautó) termőföldet hozat, 

azt szétterítteti és fűmaggal beszóratja. 

 

A munka fedezetére 100.000.- Ft-ot különít el az általános tartalék terhére. 

 

2.) A Képviselő-testület egyúttal felhívja a Társasház közös képviselőjének a figyelmét, hogy 

a háztömb vizesedését a háztömb körüli műszaki járda megsüllyedése és törése okozza. A 

vizesedés megakadályozására a Társasház a járdát állíttassa helyre, szintjét emelje a talajszint 

fölé. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a határozatról a Társasház vezetőjét értesítse, valamint a 

határozatban foglaltakra a költségvetés módosításakor legyen figyelemmel. 

 

Határidő a) 1) pontra: a műszaki járda megépítése után 

               b) a határozat megküldésére: 2016. augusztus 5. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

327/2016.(VII.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horváth István Általános 

Iskola (Berhidai út 54.) előtti lépcső esztétikai megfelelése érdekében elfogadja a Közüzemi 
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Kft részéről a – tervektől eltérően – a lépcsőre felhordott burkolat díjmentes lecsiszolását és az 

élek tompítását. 

 

Határidő: a Közüzemi Kft tájékoztatására: 2016. augusztus 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

  

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

328/2016.(VII.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Gyár alatti kiskertek úthálózatának karbantartását az alábbiak szerint végezteti el:  

1.) 0303/239 hrsz-ú úton (0303/3 hrsz-ú ingatlan és a 0303/86 hrsz-ú ingatlan között) 460 fm 

hosszúságban, 3 méter szélességben, 10 cm vastagságban mart aszfaltterítés, hengerlés. 

2.) 0303/241 hrsz-ú úton (0303/111 hrsz-ú ingatlan és a 0303/19 hrsz-ú ingatlan között) 520 

fm hosszúságban, 2,5 méter szélességben, 10 cm vastagságban mart aszfaltterítés, 

hengerlés. 

 

Ezen munkák fedezetére az önkormányzat 2016. évi költségvetése utak, hidak üzemeltetése 

dologi kiadások, karbantartási előirányzatát 2.000.000.- Ft-tal megemeli az általános tartalék 

terhére. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a munka megrendelésére.  

 

Határidő: a megrendelésre: 2016. augusztus 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

329/2016.(VII.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Társasház (Berhidai út 86.- 92.) kérelmét támogatja, a Berhidai út 90. előtti padot a Berhidai út 

86. szám mellé helyezteti át.  

 

A pad áthelyezésének költségére 30.000.- Ft-ot irányoz elő, melynek fedezete a 2016. évi 

költségvetés parkfenntartási előirányzata.  

 

Határidő: a megrendelésre: 2016. augusztus 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

  

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

330/2016.(VII.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés 

Közösségi Ház és Könyvtár felújítási kiadásai között, az esővíz elvezető csatornák felújítására 
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elkülönített 1.200 ezer Ft előirányzatot 288 ezer Ft-tal megemeli az általános tartalékból az 

alábbiak szerint: 

 

Általános tartalék:   - 288 ezer Ft 

 

Esővíz elvezető csatornák felújítása: + 288 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  

331/2016.(VIII.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 205/2016.(V.12.) 

számú határozatát. 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

332/2016.(VIII.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az 

„Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztési támogatására” 

kiírt pályázatra. 

Igényelt összeg 224 millió forint. 

Az önkormányzat a támogatást az alábbi elvégzendő feladatokra kéri: 

 

a.) pályázati alcél 

- Járdafelújítás I. ütem      

- Járdafelújítás – koncepció szerinti II. ütem 

 

b.) pályázati alcél 

      - Böhm Ferenc utca csapadékvíz elvezetés 

      - Malomárok teljes karbantartása 

 

c.) pályázati alcél: Temető 

      - 26 db urnakeszon   

      - 2 db kolumbárium   

 

d.) pályázati alcél 

- Közösségi Ház felújítás, eszközbeszerzés (homlokzat és tetőszigetelés, homlokzati nyílászáró 

csere, fűtésfelújítás, HMKE létesítése) 

- régi polgármesteri hivatali épület felújítása (nyílászárócsere, belső felújítás, eszközbeszerzés) 

 

A Képviselő-testület a felsorolt feladatokat 2017-18-ban elvégezteti. Az előzetes tervezői 

költségbecslések alapján a bekerülési költség meghaladja az igényelt támogatás összegét. 
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A 224 millió forint feletti bekerülési költséget a Képviselő-testület saját költségvetéséből 

biztosítja. 

 

Felkéri a polgármestert a pályázat beadására. 

 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

332/2016.(IX.1.) 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, Gyár alatti 

kiskertek ügye” tárgyú, 192/2016. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

333/2016.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közösségi Ház és Könyvtár 

2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

334/2016.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 486/2015.(XI.5.) számú 

képviselő-testületi határozattal módosított, 588/2013.(XII.10.) képviselő-testületi határozattal 

elfogadott – Pétfürdő Nagyközség Településszerkezeti Tervét a jelen határozat 1-2. mellékletét 

képező szöveges és rajzi munkarészek szerint módosítja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

335/2016.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

205/2016.(V.12.), 207//2016.(V.12.), 225/2016.(V.26.), 270/2016.(VI.16.), 271/2016.(VI.16.), 

272/2016.(VI.16.), 273/2016.(VI.16.), 277/2016.(VI.23.), 279/2016.(VI.23.), 

280/2016.(VI.23.), 282/2016.(VI.23.), 283/2016.(VI.23.), 284/2016.(VI.23.), 

285/2016.(VI.23.), 286/2016.(VI.23.), 288/2016.(VI.23.), 289/2016.(VI.23.), 

290/2016.(VI.23.), 292/2016.(VI.23.), 295/2016.(VI.23.), 300/2016.(VI.23.), 

312/2016.(VI.23.), 313/2016.(VII.28.), 314/2016.(VII.28.), 315/2016.(VII.28.), 
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316/2016.(VII.28.), 319/2016.(VII.28.), 322/2016.(VII.28.), 324/2016.(VII.28.), 

325/2016.(VII.28.), 326/2016.(VII.28.), 327/2016.(VII.28.), 328/2016.(VII.28.), 

329/2016.(VII.28.). 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

336/2016.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a 

118/2011.(V.26.) számú határozatával jóváhagyott – a Pétkomm Kft. ügyvezetője, a Felügyelő 

Bizottság tagjai és Képviselő-testület által meghatározott vezető állású munkavállalói 

javadalmazásának, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatásának módjáról, 

mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről szóló – Szabályzat módosítását. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

337/2016.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Balatonvidéki 

Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. ingatlanértékesítési ajánlatát és az alábbi döntést hozta: 

 

A Képviselő-testület nem zárkózik el véglegesen az ingatlanrész megvásárlástól, de a Pétkomm 

Kft. végleges telephely-kialakításának függvényében a választ csak 2017. I. negyedévében 

tudja megadni. Egy jövőbeni esetleges vásárlás esetén a jelenlegi árat a Képviselő-testület 

magasnak tartja, kérjük új ajánlat megtételét. 

 

Határidő tájékoztatásra: 2016. szeptember 16. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

338/2016.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

közterületein permetezést végeztet az amerikai szövőlepke-fertőzés ellen.  

 

Felkéri a Pétkomm Kft-t, hogy rendelje meg a permetezést. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

339/2016.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Bizottság, a 

Polgármester és a Jegyző által előterjesztett – 2016. I. félévi szociális ellátásokról szóló – 

beszámolót e l f o g a d j a. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

340/2016.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Várpalota 

ivóvízellátó víziközmű-rendszer és a Pétfürdő szennyvízelvezető víziközmű-rendszer 

Bakonykarszt Zrt. által elkészített 2017-2031 időszakra vonatozó Gördülő Fejlesztési Tervét. 

(GFT) 

 

A GFT-t a Képviselő-testület véleményeltérés nélkül elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatot küldje meg a Bakonykarszt 

Zrt-nek. 

 

Határidő 2016. szeptember 2. 

Felelős: Horváth Éva polgármester  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

341/2016.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bakonykarszt Zrt-vel 

megkötendő Együttműködési Megállapodást a határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására, egyben felkéri, hogy jelen 

határozatról tájékoztassa a Bakonykarszt Zrt. vezérigazgatóját. 

 

Határidő tájékoztatás: 2016. szeptember 5. 

               aláírás: 2016. szeptember 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

342/2016.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy központi 

támogatástól függetlenül továbbra is felvállalja az iskolatej szállítás megszervezését és 

finanszírozását a 2016. szeptember 5. és 2017. június 30. közötti időszakban.  

 

A Képviselő-testület 2016/2017. tanévben, 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 18,- Ft + 18 % ÁFA darabárat, összesen 5.290.376,- Ft-ot. 

 

A 2016. évi költségek fedezetére 2.209.168,- Ft-ot biztosít az iskola dologi előirányzata terhére.  
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A testület felhatalmazza a polgármestert a szállítói szerződések megkötésére, valamint felkéri, 

hogy a 2017. évi költségek fedezésére a 2017. évi költségvetés előkészítésénél 3.081.208,- Ft-

ot irányozzon elő.  

 

Határidő szerződéskötésre: 2016. szeptember 2. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

343/2016.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Liszt Ferenc utca 31. 4/1. szám alatti lakásingatlan bérleti díja 2016. szeptember 1-től 5.000,- 

Ft + közös költség/hó. 

A bérleti díjat a testület minden év június 30-ig felülvizsgálja. 

 

Határidő a bérlő tájékoztatására: 2016. szeptember 10.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

344/2016.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településfejlesztési Bizottság 

javaslatára úgy határozott, hogy a Szabadtéri előtt lévő pad, valamint az Ifjúsági tónál lévő 

szalonnasütő padjainak (farönköket kicserélteti, az új tuskók felületkezeltek, impregnáltak 

legyenek), karbantartását elvégezteti.  

 

A munkálatok fedezete a 2016. évi költségvetés parkfenntartás dologi előirányzata. 

 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

345/2016.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

helyi médián keresztül hogy tájékoztassa a lakosságot a településen fellépett amerikai 

szövőlepke-fertőzésről. Ennek során kérje a lakosság védekezését, miszerint saját tulajdonú 

ingatlanán mindenki végezze el a permetezést, illetve a közterületen észlelt szövőlepke-

fertőzésről pedig tegyen bejelentést a Polgármesteri Hivatalban illetve a Pétkomm Kft-nél.  

A bejelentések alapján az Önkormányzat elvégezteti a közterületek permetezését. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

346/2016.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

liget bejáratához – a parkolóban és környékén tapasztalható driftelés megakadályozása céljából 

– legnagyobb megengedett sebesség 20 km/h sebességkorlátozó táblát helyeztet ki.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

347/2016.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Dohar János Pétfürdő, Liszt 

F. u. 26. szám alatti lakos által a pétfürdői 0303/67 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának 

átruházását ajándékozás címén elfogadja. 

 

Az ajándékozással kapcsolatos mindenfajta költség az önkormányzatot terheli. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés elkészíttetésére 

és aláírására. 

 

Határidő: 2016. december 31.   

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

348/2016.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Szakács Ferenc Várpalota, 

Zichy u. 25. szám alatti lakos által a pétfürdői 0303/69 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának 

átruházását ajándékozás címén elfogadja. 

 

Az ajándékozással kapcsolatos mindenfajta költség az önkormányzatot terheli. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés elkészíttetésére 

és aláírására. 

 

Határidő: 2016. december 31.     

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

349/2016.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth Amália Pétfürdő, Liszt 

F. u. 10. szám alatti lakos által a pétfürdői 0303/93 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának 

átruházását ajándékozás címén elfogadja. 
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Az ajándékozással kapcsolatos mindenfajta költség az önkormányzatot terheli. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés elkészíttetésére 

és aláírására. 

 

Határidő: 2016. december 31.   

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

350/2016.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Szatmáriné Bognár Anna 

Ildikó Pétfürdő, Újmandulás u. 11. szám alatti lakos által a pétfürdői 0303/97 hrsz-ú ingatlan 

tulajdonjogának átruházását ajándékozás címén elfogadja. 

 

Az ajándékozással kapcsolatos mindenfajta költség az önkormányzatot terheli. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés elkészíttetésére 

és aláírására. 

 

Határidő: 2016. december 31.    

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

351/2016.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Téglás László Berhida, 

Harangvirág u. 2. szám alatti lakos által a pétfürdői 0303/102 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának 

átruházását ajándékozás címén elfogadja. 

 

Az ajándékozással kapcsolatos mindenfajta költség az önkormányzatot terheli. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés elkészíttetésére 

és aláírására. 

 

Határidő: 2016. december 31.      

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

352/2016.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Kocsis Béla és Kocsis Béláné 

Berhida, Orgona u. 33. szám alatti lakosok által a pétfürdői 0303/104 hrsz-ú ingatlan 

tulajdonjogának átruházását ajándékozás címén elfogadja. 
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Az ajándékozással kapcsolatos mindenfajta költség az önkormányzatot terheli. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés elkészíttetésére 

és aláírására. 

 

Határidő: 2016. december 31.      

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

353/2016.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Mihó István Pétfürdő Hősök 

tere 16. szám alatti, Mihó Sándor Pétfürdő Móricz Zs. u. 10. szám alatti, Kányainé Mihó 

Mária Várpalota Erdődy P. T. u. 46. szám alatti, Mihó Imre Veszprém Cserhát ltp 4. szám 

alatti, Csóka Tibor Várpalota Szabolcska u. 87. szám alatti, és Csóka Andrea Várpalota Tési 

u. 29. szám alatti lakosok által a pétfürdői 0303/114 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának 

átruházását ajándékozás címén elfogadja. 

 

Az ajándékozással kapcsolatos mindenfajta költség az önkormányzatot terheli. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés elkészíttetésére 

és aláírására. 

 

Határidő: 2016. december 31.      

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

354/2016.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Johanidesz Sándor Várpalota, 

Bakony u. 17. szám alatti lakos által a pétfürdői 0303/119 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának 

átruházását ajándékozás címén elfogadja. 

 

Az ajándékozással kapcsolatos mindenfajta költség az önkormányzatot terheli. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés elkészíttetésére 

és aláírására. 

 

Határidő: 2016. december 31.      

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

355/2016.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Skabla László és Skabla 

Lászlóné Berhida, Hársfa u. 2. szám alatti lakosok által a pétfürdői 0303/120 hrsz-ú ingatlan 

tulajdonjogának átruházását ajándékozás címén elfogadja. 

 

Az ajándékozással kapcsolatos mindenfajta költség az önkormányzatot terheli. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés elkészíttetésére 

és aláírására. 

 

Határidő: 2016. december 31.      

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

356/2016.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Fülöp Gyuláné Berhida, 

Hársfa u. 21. szám alatti lakos által a pétfürdői 0303/121 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának 

átruházását ajándékozás címén elfogadja. 

 

Az ajándékozással kapcsolatos mindenfajta költség az önkormányzatot terheli. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés elkészíttetésére 

és aláírására. 

 

Határidő: 2016. december 31.      

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

357/2016.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Fülöp Gyuláné Berhida, 

Hársfa u. 21. szám alatti lakos által a pétfürdői 0303/122 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának 

átruházását ajándékozás címén elfogadja. 

 

Az ajándékozással kapcsolatos mindenfajta költség az önkormányzatot terheli. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés elkészíttetésére 

és aláírására. 

 

Határidő: 2016. december 31.      

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

358/2016.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Végbeli Lajosné 

Székesfehérvár, Bébic u. 19. szám alatti, Medics Imre Várpalota, Budai N. A. u. 26. szám 

alatti, és Medics Tibor Nádudvar, Maros u. 15. szám alatti lakosok által a pétfürdői 0303/135 

hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának átruházását ajándékozás címén elfogadja. 

 

Az ajándékozással kapcsolatos mindenfajta költség az önkormányzatot terheli. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés elkészíttetésére 

és aláírására. 

 

Határidő: 2016. december 31.      

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

359/2016.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Pekker József Pétfürdő, Liszt 

Ferenc utca 9. szám alatti lakos által a pétfürdői 0303/139 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának 

átruházását ajándékozás címén elfogadja. 

 

Az ajándékozással kapcsolatos mindenfajta költség az önkormányzatot terheli. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés elkészíttetésére 

és aláírására. 

 

Határidő: 2016. december 31.     

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

360/2016.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Maurer János Pétfürdő, 

Berhidai út 18. szám alatti lakos által a pétfürdői 0303/157 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának 

átruházását ajándékozás címén elfogadja. 

 

Az ajándékozással kapcsolatos mindenfajta költség az önkormányzatot terheli. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés elkészíttetésére 

és aláírására. 

 

Határidő: 2016. december 31.      

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

361/2016.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Varga Imre Károlyné 

Monostorapáti, Dózsa Gy. u. 4. szám alatti lakos által a pétfürdői 0303/188 hrsz-ú ingatlan 

tulajdonjogának átruházását ajándékozás címén elfogadja. 

 

Az ajándékozással kapcsolatos mindenfajta költség az önkormányzatot terheli. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés elkészíttetésére 

és aláírására. 

 

Határidő: 2016. december 31.      

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

362/2016.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemes Gyula Pétfürdő, Liszt 

F. u. 6. szám alatti lakos által a pétfürdői 0303/192 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának 

átruházását ajándékozás címén elfogadja. 

 

Az ajándékozással kapcsolatos mindenfajta költség az önkormányzatot terheli. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés elkészíttetésére 

és aláírására. 

 

Határidő: 2016. december 31.      

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

363/2016.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Balogh Zoltán Tata, 

Keszthelyi u. 4. szám alatti lakos által a pétfürdői 0303/203 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának 

átruházását ajándékozás címén elfogadja. 

 

Az ajándékozással kapcsolatos mindenfajta költség az önkormányzatot terheli. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés elkészíttetésére 

és aláírására. 

 

Határidő: 2016. december 31.      

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

364/2016.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Ivancsics Józsefné Pétfürdő, 

Mikes Kelemen utca 12., Mészáros Zsolt Lászlóné Várpalota, Körmöcbánya utca 24. fsz. 1.,  

Bodor Mártonné Ősi, Ady Endre utca 47. és Lits Fererncné Berhida, Erzsébet köz 7. szám 

alatti lakosok által a pétfürdői 0303/207 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának átruházását 

ajándékozás címén elfogadja. 

 

Az ajándékozással kapcsolatos mindenfajta költség az önkormányzatot terheli. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés elkészíttetésére 

és aláírására. 

 

Határidő: 2016. december 31.   

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

365/2016.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth Borbála Salköveskút, 

Damjanich u. 8. szám alatti lakos által a pétfürdői 0303/234 hrsz-ú és 0303/235 hrsz-ú 

ingatlanok tulajdonjogának átruházását ajándékozás címén elfogadja. 

 

Az ajándékozással kapcsolatos mindenfajta költség az önkormányzatot terheli. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés elkészíttetésére 

és aláírására. 

 

Határidő: 2016. december 31.      

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

366/2016.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Csonka József és Csonka 

Józsefné Pétfürdő, Liszt F. u. 2. szám alatti lakosok által a pétfürdői 0303/265 hrsz-ú ingatlan 

tulajdonjogának átruházását ajándékozás címén elfogadja. 

 

Az ajándékozással kapcsolatos mindenfajta költség az önkormányzatot terheli. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés elkészíttetésére 

és aláírására. 
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Határidő: 2016. december 31.      

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

367/2016.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Bátor Imre Árpád Várpalota, 

Loncsosi u. 7. szám alatti lakos által a pétfürdői 0303/295 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának 

átruházását ajándékozás címén elfogadja. 

 

Az ajándékozással kapcsolatos mindenfajta költség az önkormányzatot terheli. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés elkészíttetésére 

és aláírására. 

 

Határidő: 2016. december 31.      

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

368/2016.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács Borbála Pétfürdő, 

0303/34 hrsz. alatti lakos által a pétfürdői 0303/65 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának 

átruházását ajándékozás címén elfogadja. 

 

Az ajándékozással és a jelzálogjog töröltetésével kapcsolatos mindenfajta költség az 

önkormányzatot terheli. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés elkészíttetésére 

és a jelzálogjog törlését követő aláírására. 

 

Határidő: 2016. december 31.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

369/2016.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács Borbála Pétfürdő, 

0303/34 hrsz. alatti lakos által a pétfürdői 0303/66 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának 

átruházását ajándékozás címén csak abban az esetben fogadja el, ha az ingatlant annak 

tulajdonosa tehermentesíti. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e döntésről a tulajdonost tájékoztassa. 
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Határidő: 2016. szeptember 15.   

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

370/2016.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Juharos Péter Várpalota, 

Jókai utca 11. 3/9. szám alatti lakos által a pétfürdői 0303/76 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának 

átruházását ajándékozás címén csak abban az esetben tudja elfogadni, ha az ingatlan tulajdoni 

lapjára bejegyzett elidegenítési tilalmat a tulajdonos törölteti. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e döntésről a tulajdonost tájékoztassa. 

 

Határidő: 2016. szeptember 15.   

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

371/2016.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Tombáczné Hári Melinda 

Jenő, Andrássy utca 48. és Hári Adrienn Várpalota, Erdődy Pálffy Tamás utca 27. szám alatti 

lakosok által a pétfürdői 0303/109 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának átruházását ajándékozás 

címén csak abban az esetben tudja elfogadni, ha az ingatlan tulajdoni lapjára bejegyzett közösen 

illető holtig tartó haszonélvezeti jog jogosultjai e jogukról lemondanak. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e döntésről a tulajdonost tájékoztassa. 

 

Határidő: 2016. szeptember 15.   

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

372/2016.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a pétfürdői 0303/65, 0303/67, 

0303/69, 0303/93, 0303/97, 0303/102, 0303/104, 0303/114,  0303/119, 0303/120, 0303/121, 

0303/122, 0303/135, 0303/139, 0303/157, 0303/188, 0303/192, 0303/203, 0303/207, 0303/234, 

0303/235, 0303/265 és 0303/295 hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogának ajándékozás jogcímén 

történő megszerzésének fedezeteként az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 

ingatlanvásárlásra előirányzott céltartalékából 1.000.000 Ft-ot felszabadít. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet módosításánál 

vegye figyelembe. 
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Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása    

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

373/2016.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a kérje fel a pétfürdői 0303/285 hrsz-ú, 3.242 m2 területű ingatlan tulajdonosait, hogy 

ingatlanjuk értékesítése érdekében adják meg ajánlatukat. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy e döntésről a tulajdonost tájékoztassa. 

 

Határidő a tájékoztatásra: 2016. szeptember 15.   

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

374/2016.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

önkormányzat tulajdonát képező pétfürdői 0303/132 hrsz-ú ingatlanon található betonépület 

falmaradványokat elbontatja.  

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a munkálatok elvégeztetésére. 

 

A munkálatok költségének fedezete a 2016. évi költségvetés „köztisztaság” dologi 

kiadásainak előirányzata. 

 

Határidő: 2016. december 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

375/2016.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 561/2015.(XI.26.) számú 

képviselő-testületi határozat alapján megtett intézkedések eredményéről szóló tájékoztatás 

ismeretében felkéri a jegyzőt, hogy az elhanyagolt területek nyilatkozatot még nem tett 

tulajdonosait ismételten keresse meg annak tisztázása érdekében, hogy ingatlanukat kívánják-

e művelni vagy felajánlják az önkormányzat számára. Amennyiben továbbra sem 

nyilatkoznak, kezdeményezze, illetve tegye meg a lehetséges hatósági intézkedéseket a 

rendeltetésszerű használat érdekében. 

 

Határidő a Képviselő-testület tájékoztatására: 2016.december havi testületi ülés  

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

376/2016.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Humán 

Bizottság javaslatát, mely szerint 2016. évben XXXXXXXXXX részére adományozza a 

„Pétfürdőért” kitüntetést.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

377/2016.(IX.19.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint „A járda felújítási  munkák 2016-ban Pétfürdőn” tárgyú 

közbeszerzési eljárás vállalkozási szerződés tervezetének 8.2.1. pontjában a szerződés 

teljesítését érdemben veszélyeztető körülményekről 2 munkanapon belül tájékoztassa a 

kivitelező a megrendelőt. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

378/2016.(IX.19.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint „A járda felújítási  munkák 2016-ban Pétfürdőn” tárgyú 

közbeszerzési eljárás vállalkozási szerződés tervezetének 8.2.2. pontjában a vállalkozó köteles 

ezen igényét az akadály felmerülésétől számított 3 munkanapos jogvesztő határidőn belül a 

megrendelőnek írásban bejelenteni.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

379/2016.(IX.19.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint „A járda felújítási  munkák 2016-ban Pétfürdőn” tárgyú 

közbeszerzési eljárás vállalkozási szerződés tervezetének 8.2.3. pontjában a vállalkozó jelölje 

meg a határidő meghosszabbítási igényét.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

380/2016.(IX.19.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint „A járda felújítási  munkák 2016-ban Pétfürdőn” tárgyú 

közbeszerzési eljárás vállalkozási szerződés tervezetének 8.3.3. pont b) bekezdésében a sikeres, 

minőségileg kifogástalan, mennyiségileg hiánytalan műszaki átadás-átvételt követően 

bocsátható ki a számla. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

381/2016.(IX.19.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint „A járda felújítási  munkák 2016-ban Pétfürdőn” tárgyú 

közbeszerzési eljárás vállalkozási szerződés tervezetének 9.2.1. pontja az alábbiak szerint 

módosuljon: A vállalkozói díjon felül a Vállalkozó jogosult elszámolni a Vállalkozó által 

kötelezően elvégzendő azon munkákat, amelyek előre sem a tervezés, sem a közbeszerzési 

dokumentáció a vállalkozó általi vizsgálatában nem válhatott ismertté (a továbbiakban: 

„pótmunka”). 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

382/2016.(IX.19.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint „A járda felújítási  munkák 2016-ban Pétfürdőn” tárgyú 

közbeszerzési eljárás vállalkozási szerződés tervezetének 8.3.7. pontjában a teljesítésigazolást 

csak akkor lehessen kiállítani, ha minden tökéletesen elkészült. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

383/2016.(IX.19.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint „A járda felújítási  munkák 2016-ban Pétfürdőn” tárgyú 

közbeszerzési eljárás vállalkozási szerződés tervezetének 9.2.2. pontja az alábbiak szerint 

módosuljon: Amennyiben a vállalkozó értesítése alapján a Megrendelő által jóváhagyott 

pótmunkának minősülő, műszaki tartalom kivitelezésének ellenértéke a 9.2.3. pontban 

meghatározott összeg tartalékkeret még rendelkezésre álló része terhére számolható el. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

384/2016.(IX.19.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint „A járda felújítási  munkák 2016-ban Pétfürdőn” tárgyú 

közbeszerzési eljárás vállalkozási szerződés tervezetének 13.1. pontjában a késedelmes 

teljesítés esetén fizetendő késedelmi kötbér mértéke az egész munkára vonatkozzon.   
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

385/2016.(IX.19.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

javaslata alapján megállapítja, hogy „A járda felújítási munkák 2016-ban Pétfürdőn” tárgyú 

közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatok közül a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (Kbt.) 74.§ (1) bekezdés e) pontja szerint a Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft. (2890 

Tata, Agostyáni út 78) ajánlata érvénytelen. 

  
Határidő az ajánlattevő értesítésére: 2016. szeptember 20. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(az indokolással ellátott határozatot az érintettek közvetlenül megkapták) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

386/2016.(IX.19.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

javaslata alapján megállapítja, hogy „A járda felújítási munkák 2016-ban Pétfürdőn” tárgyú 

közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatok közül a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (Kbt.) 74.§ (1) bekezdés e) pontja szerint az Everling Építő, Termelő és Szolgáltató 

Kft. (2117 Isaszeg, Aulich u. 3.) ajánlata érvénytelen. 

  
Határidő az ajánlattevő értesítésére: 2016. szeptember 20. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(az indokolással ellátott határozatot az érintettek közvetlenül megkapták) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

387/2016.(IX.19.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

javaslata alapján megállapítja, hogy „A járda felújítási  munkák 2016-ban Pétfürdőn” 

tárgyú közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatok közül a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény (Kbt.) 74.§ (1) bekezdés e) pontja szerint a Hegedűs & Schmidt Kft. (7130 

Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 33) ajánlata érvénytelen. 

  
Határidő az ajánlattevő értesítésére: 2016. szeptember 20. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(az indokolással ellátott határozatot az érintettek közvetlenül megkapták) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

388/2016.(IX.19.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

javaslata alapján megállapítja, hogy „A járda felújítási  munkák 2016-ban Pétfürdőn” 
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tárgyú közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatok közül a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény (Kbt.) 74.§ (1) bekezdés e) pontja szerint a Földgép Transz Kft. (2092 

Budakeszi, Tavasz u. 9.) ajánlata érvénytelen. 

  
Határidő az ajánlattevő értesítésére: 2016. szeptember 20. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(az indokolással ellátott határozatot az érintettek közvetlenül megkapták) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

389/2016.(IX.19.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

javaslata alapján „A járda felújítási  munkák 2016-ban Pétfürdőn” tárgyú közbeszerzési 

eljárás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

   Nyertes ajánlattevő:  

 

C és R Közlekedésépítő Kft. 

8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 38. 

Az 5 %-os tartalékkeretet is tartalmazó ellenszolgáltatás bruttó összege: 26.830.793,-Ft. 

Kiválasztás indoka: a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány   

 

   Nyertes ajánlattevőt követő ajánlattevő:  

 

ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft. 

8000 Székesfehérvár, Sóstói út 7. 

Az 5 %-os tartalékkeretet is tartalmazó ellenszolgáltatás bruttó összege: 29.499.674,- Ft. 

Kiválasztás indoka: a nyertes ajánlatot követő legjobb ár-érték arány   

 

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

a C és R Közlekedésépítő 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: 2016. október 3. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

390/2016.(IX.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 elrendeli a „Pétfürdő, Gyár alatti 

kiskertek ügye” tárgyú, 208/2016. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

391/2016.(IX.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 elrendeli az „Ingatlan felajánlások a 

Gyár alatti kiskertekben” tárgyú, 217/2016. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

392/2016.(IX.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 elrendeli a „Lakóházak energetikai 

felújításának támogatására beérkezett pályázatok elbírálása (Boros Imréné pályázata)” 

tárgyú, 212/2016. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

393/2016.(IX.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 elrendeli a „Tájékoztató a 

vagyonperről” tárgyú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

394/2016.(IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

közterületek tisztán tartására vonatkozó szabályokról szóló 19/2016.(X.3.) önkormányzati 

rendeletről adjon tájékoztatást a Pétfürdői Közösségi Televízióban és a Pétfürdői Krónika 

következő számában. 

 

Határidő: 2016. október 30. 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

395/2016.(IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétkomm Kft. 2016. év I-VII. 

havi gazdálkodásáról és tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

396/2016.(IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1) A 2016.09.06. napján ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével megindított, a 

„Pétfürdő Nagyközség útjainak gépi hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkái 

elvégzése” tárgyú, a Kbt. Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 81. § 

szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban az alábbi ajánlattevő ajánlatának a bírálóbizottsági 

szakvéleményben rögzítettek szerint érvényessé minősítését jóváhagyja. 

Ajánlattevő azonosító adatai:  

a.) Ajánlattevő neve: Palota Busz Korlátolt Felelősségű Társaság 

b.) Ajánlattevő címe (székhelye): 8100 Várpalota, Szélhelyi út 5. 

Értékelési szempontokra tett ajánlata: 

A határozatát mellékletét képező felolvasólap szerint. 

 

2) A 2016.09.06. napján ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével megindított, a 

„Pétfürdő Nagyközség útjainak gépi hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkái 

elvégzése” tárgyú, a Kbt. Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 81. § 

szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményessé nyilvánítását és nyertes 

ajánlattevőként az alábbi ajánlattevő megjelölését jóváhagyja:   

Ajánlattevő neve: Palota Busz Korlátolt Felelősségű Társaság 

Ajánlattevő címe (székhelye): 8100 Várpalota, Szélhelyi út 5. 

Ajánlati ár: a határozatát mellékletét képező felolvasólap szerint. 

 

3) Felhatalmazza Füle Tibor ügyvezetőt, hogy a fenti tartalmú összegezést az ajánlattevő 

részére megküldje, és a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést aláírja 

legkorábban az összegezés megküldésének napján.  

 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

Felelős: Füle Tibor ügyvezető igazgató 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

397/2016.(IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

493/2015.(XI.5.),  163/2016.(IV.28.),  192/2016.(IV.28.), 211/2016.(V.18.),  232/2016.(V.26.),  

281/2016.(VI.23.), 293/2016.(VI.23.), 301/2016.(VI.23.), 302/2016.(VI.23.), 303/2016.(VI.23.), 

304/2016.(VI.23.), 305/2016.(VI.23.), 306/2016.(VI.23.), 307/2016.(VI.23.), 308/2016.(VI.23.), 

309/2016.(VI.23.), 310/2016.(VI.23.), 311/2016.(VI.23.), 332/2016.(VIII.25.), 

337/2016.(IX.01.), 338/2016.(IX.01.), 340/2016.(IX.01.), 341/2016.(IX.01.), 342/2016.(IX.01.), 

343/2016.(IX.01.), 345/2016.(IX.01.), 346/2016.(IX.01.), 369/2016.(IX.01.), 370/2016.(IX.01.), 

371/2016.(IX.01.). 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

398/2016.(IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

1. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 493/2015.(XI.5.) számú 

határozatát visszavonja. 

 

2. 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. 

Tekintettel a program kezdődő utolsó évére, és a következő 5 évre szóló programalkotási 

kötelezettség fennállására, felkéri a Polgármestert, hogy a 2018- 2022 évekre szóló Helyi 

Esélyegyenlőségi Program elkészítéséről gondoskodjon.  

 

Határidő program elkészítésére: 2017. szeptember havi ülés 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

399/2016.(IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Főigazgatójának 2016. augusztus 10-én keltezett, VEB/005/2785/2016. számú 

törvényességi felhívását elfogadja és a jogszabálysértések megszüntetéséről a felhívásban 

megjelölt 2018. december 31-ei határidőig az alábbiak szerint gondoskodik: 

A Képviselő-testület legkésőbb 

a.) 2017. december 31-ig hatályba lépteti az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdése alapján megalkotandó településképi rendeletét, 

b.) 2018. december 31-ig megalkotja és hatályba lépteti a helyi építési szabályzatról és 

szabályozási tervről szóló új önkormányzati rendeletét. 

 

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

 

Határidő: 2016. október 7. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

400/2016.(IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról 

és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2016. július 23-tól hatályos 57. § (3) 

bekezdésében foglalt rendeletalkotási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges előkészítő 

munkák megkezdése érdekében szükségesnek tartja, hogy a Pétfürdői Polgármesteri Hivatalban 

mielőbb kerüljön alkalmazásra települési főépítész.   

Felkéri a jegyzőt, hogy a települési főépítészi feladat – megbízásos jogviszonyban történő – 

ellátására kérjen be ajánlatokat. 
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A települési főépítészi feladat ellátásának fedezetéről a Képviselő-testület a beérkezett 

ajánlatok ismeretében dönt. 

 

Határidő az ajánlatkérés eredményéről történő tájékoztatásra: 2016. novemberi havi testületi 

ülés 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

401/2016.(IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Kormánymegbízottjának VEB/005/3136/2016. számú javaslatát megtárgyalta 

és azt elfogadja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Kormánymegbízott Úr részére.  

 

Határidő a Kormánymegbízott tájékoztatására: 2016. október 7. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

402/2016.(IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 

KÖFOP.1.2-VEKOP-16 kódszámú, Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 

országos kiterjesztéséhez című felhívás alapján   a közigazgatás adminisztratív terheinek 

csökkentését célzó projektek megvalósítására. 

 

Az igényelt támogatási összeg: az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016.(VIII.31.) 

Kormányrendelet szerinti 2. kategóriába tartozó - lakosságszám 3000 – 10000 fő között -  

települések számára maximalizált bruttó 7 millió forint. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a támogatási kérelem pozitív elbírálása 

esetén a kedvezményezetti kötelezettségeknek eleget tegyen. 

  

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a pályázat beadására. 

 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester és 

              Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

403/2016.(IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatnak Képviselő-testülete a Humán Bizottságnak a 

hatáskörébe utalt támogatási pénzek – 2016. augusztus 31-i állapot szerinti – felhasználásáról 

szóló beszámolóját elfogadja. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

404/2016.(IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. 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 2017. 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. 

- 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 

súly-

pont 

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 
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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: 2016. október 3. 

                 a pályázatok kiírására: 2016. október 4.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

405/2016.(IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

szerezzen be újabb árajánlatokat az iskola takarítására alkalmas elektromos súrológépre.  

 

A Testület felkéri Nagy Zsolt képviselőt, hogy a beérkezett ajánlatok értékelése után tegyen 

javaslatot a Képviselő-testületnek a beszerzendő eszközről.  

 

Határidő: 2016. október havi ülés 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

406/2016.(IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bántapusztai vízbázis villamos 

energia ellátó rendszer rekonstrukciójának Pétfürdőre eső beruházási költségének 

finanszírozására 1.150.000.- Ft-ot  irányoz elő, melynek fedezete a költségvetés általános 

tartaléka. 

 

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  

407/2016.(IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a 2017. évi 

adókoncepció „B” változatát a magánszemély kommunális adójának 6.000.- Ft/adótárgy/év 

mértékre történő emeléséről.  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

408/2016.(IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester által előterjesztett 

adókoncepció megtárgyalása alapján úgy határozott, hogy 2017. január 1-től a helyi adók 

mértékén nem kíván változtatni. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

409/2016.(IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a 2016. évi adventi díszkivilágítás javítási, fel- és leszerelési munkáit a vállalkozó 

2016.09.14-i árajánlata alapján rendelje meg NOKU-VIGYU Kft-től. (képviselő: Vajda Gyula, 

Várpalota, Dózsa György utca 6.) 

 

Kivitelezés munkadíja: bruttó 668.200,- Ft, melynek fedezete a 2016. évi költségvetés 

közvilágítás dologi kiadásaiban előirányzott összeg.  

 

A munkálatok elvégzésének határideje: 2016. november 25. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: Megrendelésre: 2016. október 10. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

410/2016.(IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a 

Településfejlesztési Bizottság javaslatát, mely szerint a településen az adventi díszkivilágítást 

– a Temető utcába 4 db pásztorbot motívum telepítésével – bővítse.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

411/2016.(IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Gáspár Zsolt Várpalota, 

Vörösmarty u. 40/A szám alatti lakos kérelemére úgy határozott, hogy a Gyár alatti 

kiskertekben található 0303/51 hrsz-ú ingatlant nem kívánja értékesíteni. 

 

Határidő: a kérelmező értesítésére: 2016. október 15.   

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

 

 



HATÁROZATOK                                                                                                              2016. 

 133  

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

412/2016.(IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

felnőtt orvosi rendelőkbe és a gyermekorvosi rendelőbe LUXI HIVMAT-XLS elektronikus 

betegirányító rendszereket telepít érintőképernyős sorszámosztóval a Luxinfó Kft. ajánlata 

szerint.  

 

A beruházás összes költsége 1.100.000.- Ft+ ÁFA, melynek fedezete  

a) a 2016. évi költségvetés beruházási kiadások előirányzata, Orvosi rendelő szakfeladaton  

aa) elektronikus sorszámozó és beteghívó rendszerre előirányzott 1.000.000.- Ft, 

ab) a 3 db hangszigetelt ajtóra előirányzott 500.000.- Ft. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a helyszíni felmérés után a pontosított, konkrét ajánlat alapján 

kösse meg a rendszer telepítésére vonatkozó szerződést a Luxinfó Kft.-vel, valamint e 

határozatban foglaltakra a költségvetés módosításakor legyen figyelemmel. 

 

Határidő a kivitelezésre: 2016. november 18. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

413/2016.(IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településfejlesztési Bizottság 

javaslatára felkéri a polgármestert, hogy levélben hívja fel a Nitrogénművek Zrt. figyelmét a 

Kaposi-tározónál tapasztalható állapotokra, és kérje annak megszűntetését. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

414/2016.(IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településfejlesztési Bizottság 

javaslatára felkéri a polgármestert, hogy rendelje meg a Berhidai út 2/A. számú épület körüli 

terület cserjésítését.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

415/2016.(IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Veszprém megyei 

Állami Közútkezelő Kht-t (8200, Veszprém, Mártírok útja 8/1.), hogy a településen átvezető 

7207-es számú út pétfürdői szakaszát új aszfalttal burkolja le. 

 

Határidő a levél küldésére: 2016. október 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

416/2016.(IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Tombáczné Hári Melinda 

Jenő, Andrássy u. 48. szám alatti és Hári Adrienn Várpalota, Erdődy P. T. u. 27. szám alatti 

lakosok által a pétfürdői 0303/109 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának átruházását ajándékozás 

címén elfogadja. 

 

Az ajándékozással kapcsolatos mindenfajta költség az önkormányzatot terheli. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés elkészíttetésére 

és aláírására. 

 

Határidő: 2016. december 31.   

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

417/2016.(IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Wellesz-Surányi Edina 

Pétfürdő, Katona J. u. 2. szám alatti és Surányi Zsolt Várpalota, Bakony u. 14. szám alatti 

lakosok által a pétfürdői 0303/164 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának átruházását ajándékozás 

címén elfogadja. 

 

Az ajándékozással kapcsolatos mindenfajta költség az önkormányzatot terheli. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés elkészíttetésére 

és aláírására. 

 

Határidő: 2016. december 31.   

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

418/2016.(IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Szeivolt Anna, Pétfürdő, Ady 

E. u. 31. szám alatti, Szeivolt Balázs  Pétfürdő, Ady E. u. 31. szám alatti,  Szeivolt Zoltán, 

Pétfürdő, Ady E. u. 35. szám alatti, Bátor Imre Árpád Várpalota, Loncsosi u. 7. szám alatti, 

Szabó Éva Várpalota, Május 1. u. 1. szám alatti, Soós Istvánné Várpalota, Marx u. 58. szám 

alatti és dr Martoncsik József Veszprém, Tulipán u. 12/1. szám alatti lakosok által az alábbi 

pétfürdői ingatlanok tulajdonjogának átruházását ajándékozás címén elfogadja:  

 

0303/267 hrsz, 0303/286 hrsz, 0303/287 hrsz, 0303/288 hrsz, 0303/289 hrsz, 0303/290 

hrsz, 0303/291 hrsz, 0303/292 hrsz, 0303/293 hrsz, 0303/294 hrsz, 0303/296 hrsz, 

0303/297 hrsz,  

 

Az ajándékozással kapcsolatos mindenfajta költség az önkormányzatot terheli. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés elkészíttetésére 

és aláírására. 

 

A fenti ingatlanok tulajdonjogának ajándékozás jogcímén történő megszerzésének fedezeteként 

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének ingatlanvásárlásra előirányzott céltartalékából 

150.000 Ft-ot felszabadít. 

 

A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet 

módosításánál vegye figyelembe. 

 

Határidő: 2016. december 31.   

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

419/2016.(IX.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, 

Berhidai út 37. szám alatti lakóépület felújításához Boros Imréné Pétfürdő, Berhidai út 37. 

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

 

Fedezet a 2016. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2016. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2016. október 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

420/2016.(IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 

14. II/207. szám alatti (2296/6/A/28 hrsz) önkormányzati lakást önkormányzati érdekből 

juttatott bérlakásként kívánja hasznosítani. 

 

A lakás bérlőjeként 2016. október 1-től kijelöli a Pétkomm Kft alkalmazottját, Takács József 

Pétfürdő, Mikes K. u. 8. szám alatti lakost.  

 

A bérleti díj 5.000,- Ft + rezsi + közös költség/hó. 

 

A bérleti díjat a Képviselő-testület minden év december 31-ig felülvizsgálja és dönt annak 

mértékéről. Az első felülvizsgálat ideje: 2017. december 31. 
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A bérleti jogviszony a Pétkomm Kft-nél történő alkalmazás ideje alatt áll fenn, annak 

megszűnésekor a bérleti jogviszony is megszűnik. 

 

Határidő: a kérelmező értesítésére: 2016. október 5.   

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

421/2016.(X.20.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Horváth Éva 

polgármester javaslatát, mely szerint a Madách utcában a 1,5 m szélességig az 1,2 m széles 

járda gyeprácsos burkolattal szélesedjen ki. 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

422/2016.(X.20.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Horváth Éva 

polgármester javaslatát, mely szerint a Madách utcában az 1,50 m széles járda ahol nem fér el, 

szűküljön le 1,2 m szélesre. 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

423/2016.(X.20.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Horváth Éva 

polgármester javaslatát, mely szerint a Madách utcában a 1,5 méter széles járda ahol nem fér 

el, szűküljön le 1,2 m szélesre és ne legyen mellette 30 cm széles gyeprács. 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

424/2016.(X.20.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Dombi Norbert 

képviselő javaslatát, mely szerint a Madách utcában 1,20 méter szélességű járda kerüljön 

kialakításra.  

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

425/2016.(X.20.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

járdafelújítás tervező által bemutatott eredeti munkaközi tervét. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

426/2016.(X.20.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Horváth Éva 

polgármester javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület vizsgálja felül a koncepciós döntését 

a Liszt Ferenc utca 2-es ütemmel kapcsolatban, és színes térkőburkolattal kérje ezt a 

járdaszakaszt megterveztetni.  

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

427/2016.(X.20.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Pétfürdő Diófa 

utca, Madách utca, Szőlőskert utca, Mikes Kelemen utca, Liszt Ferenc utca, Akácfa utca, Bánk 

Bán utca 2017-ben elvégzendő járdafelújítások tervező által bemutatott munkaközi terveit, és 

azt elfogadja az alábbi módosításokkal: 

 

a) Madách Imre utca 

aa) a kapubejárók térkőből legyenek kialakítva 

ab) ahol a 1,5 méter szélességű járdát nem lehet tartani, ott gyeprács nélkül, 45 fokos 

átvezetéssel térjen át az 1,2 méter szélességű járdára.  

 

b) Szőlőskert utca 

ba) ahol lehet, 1,5 méter szélességű járda legyen, ahol nem, ott lecsökken 1,20 méter 

szélességre, és a szivárgást padkaszivárgóval oldja meg a terv szerint.  

 

c) Mikes Kelemen utca  

ca) páros oldalán az elbontandó járdafelületnél beton gyeprácsos kialakítás készüljön, a 

bemutatott terv szerint 

cb) 2-4. épület előtt maradjon meg a járda. 

 

Felkéri a tervezőt a végleges dokumentáció elkészítésére. 

 

Határidő: 2016. november 20. 

Felelős: GEOplaner Kft. 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

428/2016.(X.20.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Nagy Zsolt 

képviselő javaslatát, mely szerint a rendezvénytér mélysége 7 méter helyett 5 méter legyen. 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

429/2016.(X.20.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Pétfürdő Peytu 

ligetben és a Hősök terén építendő járda és térburkolatok tervező által bemutatott munkaközi 

terveit. A tervet elfogadja az alábbi módosításokkal: 
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a) a leendő parkoló rendezvénytérként jelenjen meg a terven, 

b) a Peytu ligetről jövő bekötő út azonos anyagú térkővel legyen ellátva, mint a járda, de 

alapozással.  

 

Felkéri a tervezőt, hogy az engedélyezési tervdokumentációt készítse el, és az eljárás 

megindítását kezdeményezze. 

 

Határidő: 2016. november 20. 

Felelős: Geoplaner Kft. 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

430/2016.(X.20.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a Forrásfoglalás közbeszerzési eljárás ajánlattételi 

felhívásának 2.4. pontjában a 10 %-os pótmunka tartalékkeret 5 %-ra csökkenjen. 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

431/2016.(X.20.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a Forrásfoglalás közbeszerzési eljárás ajánlattételi 

felhívásának 3.1. pontjának utolsó mondatából a „késedelemmel érintett munkarészre eső rész” 

kerüljön ki.  

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

432/2016.(X.20.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a Forrásfoglalás közbeszerzési eljárás ajánlattételi 

felhívásának 3.1. pontjának utolsó mondatában késedelmi kötbér mértéke a vállalkozói díj 15 

%-a helyett 30 % legyen. 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

433/2016.(X.20.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a Forrásfoglalás közbeszerzési eljárás ajánlattételi 

felhívásának 4.4. pontjában az értékelési szempontokban a jótállásnál a maximum 36 hónapot 

töröljük el. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

434/2016.(X.20.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a Forrásfoglalás közbeszerzési eljárás ajánlattételi 

felhívásának 4.4. pontjában az értékelési szempontokban az előteljesítésnél a maximum 60 

napot töröljük el. 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

435/2016.(X.20.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a Forrásfoglalás közbeszerzési eljárás vállalkozási 

szerződésébe a teljesítésekhez egy új pontban kerüljön rögzítésre az, hogyha a vállalkozó 

alvállalkozót alkalmaz, az alvállalkozók által elvégzendő munkák megkezdése előtt három 

nappal köteles írásban bejelenteni az alvállalkozók adatait, elvégzendő munka nevesítését és 

annak költségét.  

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

436/2016.(X.20.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a Forrásfoglalás közbeszerzési eljárás vállalkozási szerződés 

8.3.1. pontjának első mondata úgy módosuljon, hogy a vállalkozó teljesítésének igazolását az 

egyes fizetési mérföldkövekhez tartozó feladatok mennyiségileg maradéktalan és minőségileg 

kifogástalan teljesítése esetén jogosult kérni a megrendelőtől.  

   

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

437/2016.(X.20.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdő, Fürdő-Forráscsoport 

foglalása tárgyú 2016. április 28-án a Képviselő-testület 199/2016.(IV.28.) számú határozatával 

felfüggesztett közbeszerzési eljárást újraindítja. 

A Képviselő-testület az ajánlattételi felhívást a határozat melléklete szerint elfogadja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa a Konzulens 9000 Kft-t. 

 

Határidő: 2016. október 21. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

438/2016.(X.20.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 402/2016.(IX.29.) számú 

határozatát visszavonja. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

439/2016.(X.20.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott annak érdekében, 

hogy Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 114. §-ában, illetve az önkormányzati ASP rendszerről szóló 

257/2016.(VIII.31.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint – az önkormányzati ASP 

rendszerhez történő csatlakozási kötelezettségének eleget tehessen, felhatalmazza Pétfürdő 

Nagyközség Önkormányzat polgármesterét, hogy  

a) az önkormányzat nevében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási 

konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásra 

támogatási kérelmet nyújtson be, 

b) a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat 

gyakorolja Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata nevében és javára. 

 
 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

440/2016.(X.27.) 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 „0303/285 hrsz-ú ingatlan 

felajánlása az önkormányzatnak” tárgyú, 226/2016. számú előterjesztés zárt ülésen történő 

tárgyalását.  

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

441/2016.(X.27.) 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 „Micsurin zártkertben levő 

út kiszabályozása” tárgyú, 227/2016. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

442/2016.(X.27.) 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 „Ingatlan felajánlások a 

Gyár alatti kiskertekben” tárgyú, 229/2016. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

443/2016.(X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

önkormányzat üzleti érdekét sértené – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
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CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján elrendeli a „0303/105 hrsz-ú ingatlan 

felajánlása az önkormányzatnak” tárgyú, 237/2016. számú előterjesztés zárt ülésen történő 

tárgyalását.  

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

444/2016.(X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete első olvasatban megtárgyalta az 

egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendelet tervezetét. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a rendelet megalkotásához jogszabályban előírt 

vélemények megkéréséről gondoskodjanak. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a beérkező vélemények ismeretében a rendelet-tervezetet elfogadásra 

terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

              Szabóné Czifra Melinda jegyző 

Határidő: 2016. november havi testületi ülés 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

445/2016.(X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

430/2014.(VIII.27.), 344/2016.(IX.01.), 373/2016.(IX.01.), 385/2016.(IX.19.), 

386/2016.(IX.19.), 387/2016.(IX.19.), 388/2016.(IX.19.), 389/2016.(IX.19.), 396/2016.(IX.29.), 

399/2016.(IX.29.), 401/2016.(IX.29.), 402/2016.(IX.29.), 404/2016.(IX.29.), 405/2016.(IX.29.), 

409/2016.(IX.29.), 411/2016.(IX.29.), 413/2016.(IX.29.), 414/2016.(IX.29.), 415/2016.(IX.29.), 

419/2016.(IX.29.), 420/2016.(IX.29.). 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

446/2016.(X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

mely szerint Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Berhida Város Önkormányzatával társulás 

keretében lássa el a közterület-felügyeleti feladatokat.  

          

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

447/2016.(X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 

430/2014.(VIII.27.) számú határozatát. 

 

 



HATÁROZATOK                                                                                                              2016. 

 142  

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

448/2016.(X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

I. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 8/A §-a szerinti alapítói jogkörében eljárva a Pétfürdői Polgármesteri 

Hivatal 185/2013.(IV.25.) számú képviselő-testületi határozattal 2013. április 25-én kiadott és 

az alaptevékenység besorolási kód változása miatt 2014. február 27-én kiegészített alapító 

okiratát november 15-ei 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 

Polgármesteri Hivatal 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 Polgármesteri Hivatal” 

 

3. Az alapító okirat 2.) pontja – mely a módosított okiratban 1.2. pont alatt szerepel –helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 8105 Pérfürdő, Berhidai út 6/C. 

1.2.2. telephelye(i):  

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Közterület-felügyelet 8105 Pétfürdő, Berhidai 

út 6/A.” 

 

4. 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: Az önkormányzat működésével, valamint a 

polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 

előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. Közreműködés az 

önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő 

együttműködésének összehangolásában (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdése)” 

 

5. Az alapító okirat 5.) pontja – mely a módosított okiratban 4.2. pont alatt szerepel –helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 

841105 Helyi önkormányzatok és 

társulások igazgatási 

tevékenysége” 

 

6. Az alapító okirat 6.) pontja – mely a módosított okiratban 4.3 és 4. 4.. pont alatt szerepel – 

helyébe  a következő rendelkezések lépnek: 



HATÁROZATOK                                                                                                              2016. 

 143  

 

 

„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testületének, bizottságainak működésével összefüggő feladatok, általános 

igazgatási feladatok, gazdálkodási, adóztatási, tervezési és statisztikai feladatok, 

választásokkal és népszavazásokkal kapcsolatos feladatok, anyakönyvi eseményekkel 

kapcsolatos, a közterületek rendjének biztosításával kapcsolatos, valamint 

közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátása.  

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati 

hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 

2 
011210 Az államháztartás igazgatása, 

ellenőrzése 

3 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

4 
013210 Átfogó tervezési és statisztikai 

szolgáltatások 

 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-

gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 

5 

016010 Országgyűlési, önkormányzati és 

európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 

6 
016020 Országos és helyi népszavazással 

kapcsolatos tevékenységek 

7 016030 Állampolgársági ügyek 

8 031030 Közterület rendjének fenntartása 

9 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

10 
041233 Hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás” 

 

7. 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” 

 

8. 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/C. 

 

3.2.   A költségvetési szerv fenntartójának 

         3.1.1. megnevezése: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 

         3.1.2. székhelye: 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.” 
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9. Az alapító okirat 12.) pontja – mely a módosított okiratban 5.1. pont alatt szerepel –helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője a 

jegyző, akit pályázati eljárás alapján, határozatlan időre szóló közszolgálati 

jogviszonyban Pétfürdő Nagyközség Polgármestere nevez ki és gyakorolja felette a 

munkáltatói jogokat”  

 

10. 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 

közszolgálati A közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 

2 
munkavállaló A munka törvénykönyvéről 

szóló 2012. évi I. törvény 

3 
egyéb foglalkoztatásra 

irányuló jogviszony 

A Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény 

4 

közfoglalkoztatási 

jogviszony 

a közfoglalkoztatásról és a 

közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb 

törvények módosításáról szóló 

2011. évi CVI. törvény” 

 

11. Az alapító okirat kiegészül a következő – a módosított okiratban 2.1. pont alatt szereplő – 

rendelkezéssel: 

 

„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1997.10.01.” 

 

12. Az alapító okirat 3., 7., 10-11., 14-15. pontja elhagyásra kerül. 

 

13. 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 november hó 15. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg 

a költségvetési szerv 2013. április 25-én kelt alapító okiratát visszavonom.” 

 

II. A Képviselő-testület  

a) felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító képviseletében eljárva 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; 
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Határidő  a.) az okiratok kiadására: azonnal 

                  b.) törzskönyvi bejegyzési kérelem megküldésre: 2016. november 4. 

Felelős     a.) pontra: Horváth Éva polgármester 

                 b.) pontra: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

449/2016.(X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

I. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 8/A §-a szerinti alapítói jogkörében eljárva a Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár  131/2012.(IV.26.) számú képviselő-testületi határozattal 2012. április 26-án 

kiadott és az alaptevékenység besorolási kód változása miatt 2014. február 27-én kiegészített 

Alapító Okiratát 2016. november 15-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

 

14. Az alapító okirat preambuluma helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Pétfürdői 

Közösségi Ház és Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki.” 

 

15. 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 Közösségi Ház és Könyvtár” 

 

16. Az alapító okirat 2.) pontja – mely a módosított okiratban 1.2. pont alatt szerepel – helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 8105 Pérfürdő, Hősök tere 5. 

 

17. 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 települési könyvtári ellátás biztosítása. A 

közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében közösségi tér 

illetve közművelődési intézmény biztosítása (a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64.§., 78.§. )” 

 

18. Az alapító okirat 5.) pontja – mely a módosított okiratban 4.2. pont alatt szerepel –helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 
910110 Közművelődési 

intézmények tevékenysége 

 

19. Az alapító okirat 6.) pontja – mely a módosított okiratban 4.3 és 4. 4.. pont alatt szerepel – 

helyébe  a következő rendelkezések lépnek: 
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„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, 

önképző tanfolyamok, szakkörök szervezése, életminőséget és életesélyt javító lehetőségek 

megteremtése. A település szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 

megismertetése, a helyi művelődési szokások ápolása. Az ünnepek kultúrájának 

gondozása. Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek, civil szervezetek 

életének, tevékenységének támogatása. A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, 

közösségi életének segítése. A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és 

fenntartásának segítése. A szabadidő kulturált eltöltése lehetőségének megteremtése. 

Egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. A könyvtár a település könyvtáraként a 

lakosság általános tájékozódásához, művelődéséhez, a tanuláshoz, a szakmai munkához 

az igényes szórakozáshoz szükséges dokumentumokat és szolgáltatásokat biztosítja.” 

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, 

nyilvántartása 

2 
082042 Könyvtári állomány feltárása, 

megőrzése, védelme 

3 082044 Könyvtári szolgáltatások 

4 
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi 

részvétel fejlesztése 

5 
082092 Közművelődés – hagyományos 

közösségi kulturális értékek gondozása 

6 
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő 

tanulás, amatőr művészetek 

7 
082094 Közművelődés – kulturális alapú 

gazdaságfejlesztés 

8 083020 Könyvkiadás 

9 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

10 
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és 

támogatása 

11 
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, 

működtetése 

12 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

13 
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, 

képzés” 

 

20. 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” 

 

21. 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/C. 

3.2.   A költségvetési szerv fenntartójának 
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         3.1.1. megnevezése: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 

         3.1.2. székhelye: 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.” 

 

22. Az alapító okirat 12.) pontja – mely a módosított okiratban 5.1. pont alatt szerepel – helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetője az 

igazgató, akit pályázati eljárás keretében Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete bíz meg 5 éves határozott időtartamra.” 

 

23. 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” 

 

24. Az alapító okirat kiegészül a következő – a módosított okiratban 2.1. pont alatt szereplő – 

rendelkezéssel: 

 

„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2002.01.01.” 

 

25. Az alapító okirat 3., 7., 10-11., 14-15. pontja elhagyásra kerül. 

 

26. 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 november hó 15. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg 

a költségvetési szerv 2012. április 26-án kelt alapító okiratát visszavonom.” 

 

II. A Képviselő-testület  

a) felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító képviseletében eljárva 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: 

                        2016. november 4. 

Felelős     a.) pontra: Horváth Éva polgármester 
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                 b.) pontra: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

450/2016.(X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdői Közösségi Ház és 

Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

451/2016.(X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdői Közösségi Ház és 

Könyvtár Könyvtári Szabályzatát jóváhagyja. 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

452/2016.(X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Bizottság, a 

Polgármester és a Jegyző által előterjesztett – 2016. I-III. negyedévi szociális ellátásokról szóló 

– beszámolót e l f o g a d j a. 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

453/2016.(X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek napközbeni 

ellátását biztosító önkormányzati intézmények közül 

 

- a „Panelkuckó” Napközi Otthonos Óvoda és a Bölcsőde zárva tartását 2016. december 24-

től 2017. január 1-éig 

 

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. 

 

 

 

 



HATÁROZATOK                                                                                                              2016. 

 149  

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

454/2016.(X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő azon javaslatát, mely szerint Pétfürdő Nagyközség környezeti állapotáról szóló 

beszámoló termőföld védelme című fejezetben a földkitermeléssel érintett ügyekről jelenjen 

meg az eredményre vonatkozóan indoklás, vagy dokumentumra való hivatkozás.  

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

455/2016.(X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felújított takarítógépet vásárol. 

 

Gép típusa: HAKO Scrubmaster B12 

Szállító: SH-ITB Kft., Budaörs 

Ár: 449.000,- Ft + ÁFA = 570.230,- Ft 

 

A beszerzésre 570.230,- Ft-ot különít el, melynek fedezete az iskola fénymásoló beszerzésére 

előirányzott keretből megmaradt 539.000,- Ft és az általános tartalékkeret. 

Felhatalmazza a polgármestert a gép beszerzésére, egyben felkéri, hogy költségvetési rendelet 

módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő megrendelésre: november 10.    

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

456/2016.(X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Településfejlesztési 

Bizottságot, hogy a köztemető bővítésére (új bejárati nagykapu és vízvételi hely helyszínei, új 

temetkezési helyek kialakítása) tett javaslatait terjessze be a Képviselő-testület elé. 

 

Határidő beterjesztésre: a 2016. november 24-i ülés    

Felelős: Településfejlesztési Bizottság 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

457/2016.(X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

1806, 1807, 1808, 1809 és 1805 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában telekegyesítést és 

telekhatárrendezést hajt végre. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a telekegyesítéssel és telekhatárrendezéssel 

kapcsolatos intézkedések (geodéziai munkarészek megrendelése, földhivatali ügyintézés) 

megtételére. 
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A munkálatok összköltségének fedezetéül a Képviselő-testület 200.000,- Ft-ot különít el a 

2016. évi költségvetés „temető” dologi előirányzata terhére. 

 

Határidő a geodéziai munkarészek megrendelésére: 2016. november 10.    

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

458/2016.(X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Liszt Ferenc utca 46. számú lépcsőház előtti parkolóban (a kimenő járda mellé) 1 db 

mozgáskorlátozott parkolóhelyet festet fel és kiegészítő táblát helyeztet el. 

 

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. 

 

Határidő a megrendelésre: 2016. november 15.   

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

459/2016.(X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy az 

önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi 

támogatásának rendjéről szóló 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet helyett – a megalkotása 

óta eltelt egy évtizedben bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel – új önkormányzati 

rendelet megalkotása indokolt. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a 2016. november havi ülésre készítse elő az új jogszabály tervezetét. 

 

Az új önkormányzati rendelet tervezetét tartalmilag  

a) a jelenleg hatályos rendelethez Farkas László képviselő 239/2016. számú önálló indítványában 

javasolt módosítások bizottságok által elfogadott módosításai, 

b) a bizottságok által tett egyéb módosító javaslatok  

alapján állítsa össze.  

Ahol az elfogadott bizottsági javaslatok között ellentmondás van, készüljön több variáció annak 

eldöntésére. 

 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

Határidő: 2016. november havi testületi ülés 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

460/2016.(X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ifjúsági tó ökonómiai 

állapotának helyreállításával és fenntartásával kapcsolatos döntést a 2017. január havi ülésére 

elnapolja.  

 

A Testület felkéri a polgármestert, hogy a 2017. januári ülésre hívja meg a szakértői feljegyzés 

készítőjét, Bodó Iván agrármérnök, okleves halászati mérnököt.  

 

Határidő: 2017. januári testületi ülés 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

461/2016.(X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

köz felől az Ifjúsági tó bejáratát sorompóval lezárja. A sorompónak megbízhatóan biztosítania 

kell, hogy a Kölcsey köz felől gépjárművel az Ifjúsági tó park területére – a park védelme 

érdekében – ne lehessen behajtani, de a gyalogos és kerékpár forgalmat ne akadályozza. 

 

Egyidejűleg a Testület úgy határozott, hogy a Kölcsey köz és az Ifjúsági tó sétány közötti 2 

méter gyalogutat leaszfaltozza.  

 

A kivitelezés 150.000.- Ft-os költségének fedezete a 2016. évi költségvetés Tó üzemeltetés 

dologi kiadásai előirányzata.  

 

Felkéri a polgármestert a kivitelezés megrendelésére. 

 

Határidő a kivitelezésre: 2016. november 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

462/2016.(X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

bekötőút és az Ifjúsági tó sétány között lévő fitnesz eszközökhöz 2 db kandelábert és 

lámpatestet telepít térvilágítás céljából. 

A 2 db lámpaoszlop helyszíne 

 a park kör alakú virágágyása (attól D-i irányban) és az ütéscsillapító gumiburkolat közötti 

területen 

 a téglalap alakú fitneszpark ÉK-i része a parkban. 

 

A térvilágítást hálózati megtáplálással oldja meg. 

 

A kivitelezés költségére 500.000,- Ft-ot különít el, melynek fedezete a költségvetés 

felhalmozási kiadások közvilágítás hálózatbővítés előirányzata. 
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Felkéri a polgármestert a kivitelezés megrendelésére. 

 

Határidő a kivitelezésre: 2016. december 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

463/2016.(X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Katona József utca 8. szám 

előtt betegszállító gépjármű parkolása céljából térburkolatot építtet. 

 

A kivitelezés költségeinek fedezetére 200.000.- Ft-ot különít el az általános tartalékkeret 

terhére. 

 

Felkéri a Polgármestert a munka megrendelésére, valamint arra, hogy a költségvetési rendelet 

módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő a megrendelésre: 2016. november 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

464/2016.(X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

keresse meg írásban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által megjelölt Közlekedésfejlesztési 

Koordinációs Központot a 7207-es számú út pétfürdői szakasz felújításával kapcsolatban. 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

465/2016.(X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Nemzeti Infrastruktúra 

Fejlesztő Zrt-t (1134 Budapest, Váci út 45.), hogy a 8. számú főút Várpalota elkerülő II. ütem 

kivitelezéséről tartson lakossági fórumot és tájékoztatót Pétfürdőn 2016. novemberében. 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

466/2016.(X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

iskola Berhidai út 54. szám alatti épületének statikai megerősítését 2017. évben megvalósítja.  

 

A költségbecslés szerinti 37 millió Ft-ot céltartalékba helyezi, hogy a kivitelezés közbeszerzési 

eljárás megindítását már januárban meg tudja kezdeni.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetés előkészítésénél a határozatban 

foglaltakat vegye figyelembe. 
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Határidő: 2017. évi költségvetés előkészítése 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

467/2016.(X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településfejlesztési Bizottság 

javaslatára úgy határozott, hogy a temető új kapujától jobbra, 50 méter hosszan a kerítésen a 

drótfonatot és a vezérdrótot kicserélteti (a kerítés 1,20 m magas és vezérdróttal megerősített). 

 

A kivitelezésre 100.000,- Ft-ot különít el a 2016. évi költségvetés temetőüzemeltetés 

karbantartási előirányzata terhére. 

 

Határidő a kivitelezésre: 2016. november 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester  

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

468/2016.(X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településfejlesztési Bizottság 

javaslatára úgy határozott, hogy 2017. évben a Peytu mezején lévő lecsapolt nádas körárkot 

ledréncsövezteti, és az árkot megszünteti.  

 

A Testület felkéri a polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetés előkészítésénél vegye 

figyelembe a határozatban foglaltakat. 

 

Határidő a kivitelezésre: 2017. március 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

469/2016.(X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Ferenc utca 22. számú épület mögötti terméskő járda és az úttest közötti összekötést 2017. 

évben elvégezteti, melyre a 2017. évi költségvetésében fedezetet biztosít.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetés előkészítésénél vegye figyelembe a 

határozatban foglaltakat. 

 

Határidő: 2017. évi költségvetési rendelet előkészítése  

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

470/2016.(X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településfejlesztési Bizottság 

javaslatára úgy határozott, hogy a régi és új temető között a kerítés alsó vezérdrótjának 

rögzítését elvégezteti.  

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

471/2016.(X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

0303/285 hrsz-ú ingatlant nem kívánja megvásárolni.  

 

A Testület az ingatlan tulajdonjogának átruházását ajándékozás címén elfogadja.  

 

Határidő a tulajdonosok értesítésére: 2016. november 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

472/2016.(X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

kerttömb rendezési tervének módosítását a 399/2016.(IX.29.) számú testületi határozat 

végrehajtásához igazítva 2018. december 31-ig elvégezteti. 

 

Határidő: 2018. december 31.    

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

473/2016.(X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

1759/9 hrsz-ú, 791 m2 területű, kivett beépítetlen terület művelési ágú, 1/1 tulajdoni hányadú 

ingatlant Herceg Tamás - Pétfürdő, Akácfa utca 91. szám alatti lakos - tulajdonostól egy 

kölcsönösen kialkudott vételáron megvásárolja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a vételár egyeztetésének lefolytatására.  

 

Határidő: egyeztetésekről a beszámoló a novemberi testületi ülésen  

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

474/2016.(X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Ivancsics Józsefné Pétfürdő, 

Mikes K. u. 12. szám alatti lakos által a pétfürdői 0303/19 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának 

átruházását ajándékozás címén elfogadja. 

 

Az ajándékozással kapcsolatos mindenfajta költség az önkormányzatot terheli. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés elkészíttetésére 

és aláírására. 

 

A fenti ingatlan tulajdonjogának ajándékozás jogcímén történő megszerzésének fedezeteként 

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének ingatlanvásárlásra előirányzott céltartalékából 

50.000 Ft-ot felszabadít. 

 

A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet 

módosításánál vegye figyelembe. 

 

Határidő: 2016. december 31.   

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

475/2016.(X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Balogh Árpád Várpalota, 

Csernyei u. 11. szám alatti lakos által a pétfürdői 0303/166 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának 

átruházását ajándékozás címén elfogadja. 

 

Az ajándékozással kapcsolatos mindenfajta költség az önkormányzatot terheli. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés elkészíttetésére 

és aláírására. 

 

A fenti ingatlan tulajdonjogának ajándékozás jogcímén történő megszerzésének fedezeteként 

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének ingatlanvásárlásra előirányzott céltartalékából 

50.000 Ft-ot felszabadít. 

 

A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet 

módosításánál vegye figyelembe. 

 

Határidő: 2016. december 31.   

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

476/2016.(X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth Péter Pétfürdő, 

Újmandulás u. 40. szám alatti és Tóth Gyuláné Pétfürdő, Madách u. 3. szám alatti lakosok 

által a pétfürdői 0303/86 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának átruházását ajándékozás címén 

elfogadja. 

 

Az ajándékozással kapcsolatos mindenfajta költség az önkormányzatot terheli. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés elkészíttetésére 

és aláírására. 

 

A fenti ingatlan tulajdonjogának ajándékozás jogcímén történő megszerzésének fedezeteként 

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének ingatlanvásárlásra előirányzott céltartalékából 

50.000 Ft-ot felszabadít. 

 

A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet 

módosításánál vegye figyelembe. 

 

Határidő: 2016. december 31.   

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

477/2016.(X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Máté József Várpalota, 

Körmöcbánya u. 13. 6/21. szám alatti lakos által a pétfürdői 0303/103 hrsz-ú ingatlan 

tulajdonjogának átruházását ajándékozás címén elfogadja. 

 

Az ajándékozással kapcsolatos mindenfajta költség az önkormányzatot terheli. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés elkészíttetésére 

és aláírására. 

 

A fenti ingatlan tulajdonjogának ajándékozás jogcímén történő megszerzésének fedezeteként 

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének ingatlanvásárlásra előirányzott céltartalékából 

50.000 Ft-ot felszabadít. 

 

A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet 

módosításánál vegye figyelembe. 

 

Határidő: 2016. december 31.   

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

478/2016.(X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

0303/105 hrsz-ú ingatlant nem kívánja megvásárolni.  

 

A Testület az ingatlan tulajdonjogának átruházását ajándékozás címén elfogadja.  

 

Határidő a tulajdonos értesítésére: 2016. november 15. 

                  Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

479/2016.(XI.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” tárgyú, 246/2016. számú 

előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

480/2016.(XI.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” tárgyú, 247/2016. számú 

előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

481/2016.(XI.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 „Arany János 

Tehetséggondozó Programban” való részvétel támogatása” tárgyú, 253/2016. számú 

előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

482/2016.(XI.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 „0303/61. hrsz-ú ingatlan 

felajánlása az önkormányzatnak” tárgyú, 254/2016. számú előterjesztés zárt ülésen történő 

tárgyalását.  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

483/2016.(XI.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 „0303/285. hrsz-ú ingatlan 

felajánlása az önkormányzatnak” tárgyú, 265/2016. számú előterjesztés zárt ülésen történő 

tárgyalását.  

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

484/2016.(XI.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 „Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálása” tárgyú, 269/2016. számú előterjesztés zárt ülésen 

történő tárgyalását.  

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

485/2016.(XI.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” tárgyú, 270/2016. számú 

előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

486/2016.(XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 22. § (1) 

bekezdés b) pontja alapján az Önkormányzat 2017-2020 évekre szóló Stratégiai ellenőrzési 

tervét e határozat mellékleteként jóváhagyja. 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

487/2016.(XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 22. § (1) 

bekezdés b) pontja alapján a 2017. évi ellenőrzési tervet e határozat melléklete szerint hagyja 

jóvá. 

 

Határidő az éves ellenőrzési jelentés előterjesztésére: a 2016. évre vonatkozó zárszámadási 

rendelet előterjesztésével egyidejűleg. 
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Felelős az éves ellenőrzési jelentés előterjesztéséért: Horváth Éva polgármester 

a belső ellenőrzés működtetéséért: Szabóné Czifra Melinda 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

488/2016.(XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Pénzügyi 

Bizottság azon javaslatát, mely szerint a Horváth István Általános Iskola gyermekétkeztetését 

2017. évben a Rendezvényterem 2012. Kft. lássa el.  

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

489/2016.(XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Pénzügyi 

Bizottság azon javaslatát, mely szerint a szociális étkeztetést 2017. évben a Rendezvényterem 

2012. Kft. lássa el.  

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

490/2016.(XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

I. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati 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 2017. év január hó 1. napjától 

az alábbiakban határozza meg: 

 

1./ Panelkuckó Napközi Otthonos Óvoda 

 

Szolgáltató: Rendezvényterem’12 Kft. 

      Norma: Szolgáltatónak fizetendő 

           

     - gyermekek részére 

ebéd:  200,- Ft 280,- Ft + ÁFA/fő/nap 

tízórai + uzsonna: 150,- Ft 210,- Ft + ÁFA/fő/nap 

háromszori étkezés:  350,- Ft 490,- Ft + ÁFA/fő/nap 

 

2./ Horváth István Általános Iskola 

 

Szolgáltató: Sze-Pa Szolg. Kft 

      Norma: Szolgáltatónak fizetendő 

           

     - gyermekek részére 

ebéd (menza):  275,- Ft 386,- Ft + ÁFA/fő/nap 

tízórai + uzsonna: 154,- Ft 213,- Ft + ÁFA/fő/nap 

háromszori étkezés:  429,- Ft 598,- Ft + ÁFA/fő/nap 

 

3./ Szociális étkeztetés  
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Szolgáltató: Sze-Pa Szolg. Kft 

      Norma: Szolgáltatónak fizetendő 

          

ebéd   300,- 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: 2016. december 10. 

                II/2. pontra: 2016. december 31. 

 

Felelős: II/1. pontra: Horváth Éva polgármester 

              II/2. pontra: érintett intézményvezetők és polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

491/2016.(XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a KLIK Veszprémi Tankerülete 

által megküldött megállapodás és vagyonkezelési szerződés tervezetét megtárgyalta első 

olvasatban és az alábbiakat kéri beleépíteni a végleges megállapodásba, illetve szerződésbe. 

1.) Az önkormányzat működtetésében maradó konyha és ebédlő helyiségek rezsi költségének 

finanszírozásáról felek külön megállapodás keretében állapodnak meg. 

2.) Az önkormányzat 5 fő munkavállalót átad a KLIK állományába. 3 fő munkavállaló 4-4 

órás munkabérét és járulékait a KLIK megtéríti az önkormányzatnak.  

A teljes munkaidőben átadott munkakörök: 1 fő karbantartó 

                                                                       4 fő takarító 

           A 4 órás megtérítendő munkakörök:  1 fő gondnok 

                                                                       2 fő takarító 

3.) Az épület biztosítását az önkormányzat továbbra is finanszírozza. 

4.) Az önkormányzat fenntartja a jogot az ingatlanon beruházási és felújítási munkák 

elvégzésére egyeztetve a KLIK-kel. 

 

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

Veszprémi Tankerületét. 
 

Határidő a határozat megküldésére: 2016. december 1. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

492/2016.(XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

175/2016.(IV.28.), 176/2016.(IV.28.), 180/2016.(IV.28.), 187/2016.(IV.28.), 394/2016.(IX.29.), 

400/2016.(IX.29.), 437/2016.(X.20.), 448/2016.(X.27.), 449/2016.(X.27.), 455/2016.(X.27.), 

456/2016.(X.27.), 457/2016.(X.27.), 458/2016.(X.27.), 459/2016.(X.27.), 463/2016.(X.27.), 

464/2016.(X.27.), 465/2016.(X.27.),   470/2016.(X.27.), 471/2016.(X.27.), 478/2016.(X.27.). 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

493/2016.(XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdői Polgármesteri 

Hivatal alapító okiratának módosításáról szóló 448/2016.(X.27) számú, valamint a Pétfürdői 

Közösségi Ház és Könyvtár alapító okiratának módosításáról szóló 449/2016.(X.27) számú 

határozatát visszavonja. 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

494/2016.(XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

I. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 8/A §-a szerinti alapítói jogkörében eljárva a Pétfürdői Polgármesteri 

Hivatal 185/2013.(IV.25.) számú képviselő-testületi határozattal 2013. április 25-én kiadott és 

az alaptevékenység besorolási kód változása miatt 2014. február 27-én kiegészített alapító 

okiratát 2016. év december hó  1. napi hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

 

27. Az alapító okirat preambuluma helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Pétfürdői 

Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki.” 

 

28. Az alapító okirat 2.) pontja – mely a módosított okiratban 1.2. pont alatt szerepel – helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

„1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C. 

1.2.2. telephelye(i):  

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Közterület-felügyelet 8105 Pétfürdő, Berhidai út 

6/A.” 

 

29. 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: Az önkormányzat működésével, valamint a 

polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 

előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. Közreműködés az 

önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő 
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együttműködésének összehangolásában (Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdése)” 

 

30. Az alapító okirat 5.) pontja – mely a módosított okiratban 4.2. pont alatt szerepel –helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

„4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 
szakágazat 

száma 

szakágazat megnevezése 

1 
841105 Helyi önkormányzatok és társulások 

igazgatási tevékenysége” 

 

31. Az alapító okirat 6.) pontja – mely a módosított okiratban 4.3 és 4. 4.. pont alatt szerepel – 

helyébe  a következő rendelkezések lépnek: 

„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testületének, bizottságainak működésével összefüggő feladatok, általános 

igazgatási feladatok, gazdálkodási, adóztatási, tervezési és statisztikai feladatok, 

választásokkal és népszavazásokkal kapcsolatos feladatok, anyakönyvi eseményekkel 

kapcsolatos, a közterületek rendjének biztosításával kapcsolatos, valamint 

közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátása.  

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati 

hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

2 011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 

3 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

4 
013210 Átfogó tervezési és statisztikai 

szolgáltatások 

 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-

gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 

5 

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai 

parlamenti képviselőválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 

6 
016020 Országos és helyi népszavazással 

kapcsolatos tevékenységek 

7 016030 Állampolgársági ügyek 

8 031030 Közterület rendjének fenntartása 

9 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

10 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás” 

 

32. 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” 

 

33. Az alapító okirat 9.) pontja – mely a módosított okiratban 3. pont alatt szerepel – helyébe 

a következő rendelkezés lép: 
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„3.1.   A költségvetési szerv irányító szervének 

         3.1.1. megnevezése: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 

         3.1.2. székhelye: 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C. 

 

3.2.   A költségvetési szerv fenntartójának 

         3.2.1. megnevezése: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 

         3.2.2. székhelye: 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.” 

 

34. Az alapító okirat 12.) pontja – mely a módosított okiratban 5.1. pont alatt szerepel –helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

 

„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője a 

jegyző, akit pályázati eljárás alapján, határozatlan időre szóló közszolgálati 

jogviszonyban Pétfürdő Nagyközség Polgármestere nevez ki és gyakorolja felette a 

munkáltatói jogokat”  

 

35. 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 
közszolgálati A közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény 

2 
munkavállaló A munka törvénykönyvéről szóló 

2012. évi I. törvény 

3 
egyéb foglalkoztatásra 

irányuló jogviszony 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény 

4 

közfoglalkoztatási 

jogviszony 

a közfoglalkoztatásról és a 

közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 

valamint egyéb törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CVI. 

törvény” 

 

36. Az alapító okirat kiegészül a következő – a módosított okiratban 2.1. pont alatt szereplő – 

rendelkezéssel: 

„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1997.10.01.” 

 

37. Az alapító okirat 3., 7., 10-11., 14-15. pontja elhagyásra kerül. 

 

38. 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 december hó 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg 

a költségvetési szerv 2013. április 25-én kelt alapító okiratát visszavonom.” 

 

II. A Képviselő-testület  

a) felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító képviseletében eljárva az e 

határozatnak megfelelő tartalmú „Módosító okirat”-ot és a módosításokkal egységes 
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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: 2016. november 25. 

Felelős     a.) pontra: Horváth Éva polgármester 

                 b.) pontra: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

495/2016.(XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

I. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 8/A §-a szerinti alapítói jogkörében eljárva a Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár  131/2012.(IV.26.) számú képviselő-testületi határozattal 2012. április 26-án 

kiadott és az alaptevékenység besorolási kód változása miatt 2014. február 27-én kiegészített 

alapító okiratát 2016. év december hó 1. napi 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 

Közösségi Ház és Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki.” 

 

2. Az alapító okirat 5.) pontja – mely a módosított okiratban 4.2. pont alatt szerepel – helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

 

„4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 
szakágazat 

száma 

szakágazat megnevezése 

1 910110 Közművelődési intézmények tevékenysége 

 

3. Az alapító okirat 6.) pontja – mely a módosított okiratban 4.3 és 4. 4.. pont alatt szerepel – 

helyébe  a következő rendelkezések lépnek: 

„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, 

önképző tanfolyamok, szakkörök szervezése, életminőséget és életesélyt javító lehetőségek 

megteremtése. A település szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 

megismertetése, a helyi művelődési szokások ápolása. Az ünnepek kultúrájának 

gondozása. Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek, civil szervezetek 

életének, tevékenységének támogatása. A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, 

közösségi életének segítése. A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és 

fenntartásának segítése. A szabadidő kulturált eltöltése lehetőségének megteremtése. 

Egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. A könyvtár a település könyvtáraként a 

lakosság általános tájékozódásához, művelődéséhez, a tanuláshoz, a szakmai munkához 

az igényes szórakozáshoz szükséges dokumentumokat és szolgáltatásokat biztosítja.” 

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 
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1 
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, 

nyilvántartása 

2 
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, 

védelme 

3 082044 Könyvtári szolgáltatások 

4 
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi 

részvétel fejlesztése 

5 
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi 

kulturális értékek gondozása 

6 
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő 

tanulás, amatőr művészetek 

7 
082094 Közművelődés – kulturális alapú 

gazdaságfejlesztés 

8 083020 Könyvkiadás 

9 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

10 
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és 

támogatása 

11 
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, 

működtetése 

12 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

13 
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, 

képzés” 

 

4. 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” 

 

5. 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/C. 

 

3.2.   A költségvetési szerv fenntartójának 

         3.2.1. megnevezése: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 

         3.2.2. székhelye: 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.” 

 

6. Az alapító okirat 12.) pontja – mely a módosított okiratban 5.1. pont alatt szerepel – helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetője az 

igazgató, akit pályázati eljárás keretében Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete bíz meg 5 éves határozott időtartamra.” 

 

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 
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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: 2002.01.01.” 

 

9. Az alapító okirat 3., 7., 10-11., 14-15. pontja elhagyásra kerül. 

 

10. 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 december hó 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg 

a költségvetési szerv 2012. április 26-án kelt alapító okiratát visszavonom.” 

 

II. A Képviselő-testület  

a) felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító képviseletében eljárva 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: 2016. november 25. 

Felelős     a.) pontra: Horváth Éva polgármester 

                 b.) pontra: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

496/2016.(XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Igazgatója által 2016. október 19-én 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 hátrányos helyzetű, általános iskolába járó 

gyermekek létszáma: 1 fő   

 

Határidő a határozat megküldésére: 2016. november 30. 
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Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

497/2016.(XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a tejes kiflire 

vonatkozóan a Péti Pékség Kft. 18,- Ft + 18 % ÁFA darabárát a 2017. január 2. és 2017. június 

30. közötti időszakra.  

 

A Testület felhatalmazza a polgármestert a szállítói szerződés megkötésére.  

 

Határidő szerződéskötésre: 2016. december 9. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

498/2016.(XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

kezdeményezze a Kegyelet Kft. felé a temető üzemeltetési szerződésének módosítását oly 

módon, hogy abban konkretizálva legyen és végrehajthatóvá váljék a temető nyitása és zárása. 

 

Határidő: 2017. januári testületi ülés 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

499/2016.(XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

temető parkgondozásáról szóló, e határozat mellékletét képező szolgáltatási szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: 2016. december 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

500/2016.(XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Térfigyelő kamerarendszer 

kiépítése és üzembe helyezése Pétfürdőn tágyban 2016. augusztus 24-én közbeszerzési 

eljárásban megkötött vállalkozási szerződés 3.1. 5.2. valamint 4.3. és 4.4. pontját a következők 

szerint módosítja: 

I. Eredeti szerződéses feltétel: 

[3. Teljesítési határidő] 

3.1. A térfigyelő kamerarendszer sikeres átadás-átvételének határideje (a szerződés 5.2. pontja 

szerinti kötbérmentes határidő): 2016. 11.15. 

[5.A szerződés teljesítésének határideje, ütemezése, átadás-átvétel] 
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5.2 . Felek megállapodnak, hogy a szerződésben meghatározott mennyiségű áru tekintetében a 

teljesítés kötbérmentes határideje 2016. 11.1.5. 

Módosított szerződéses feltétel: 

[3. Teljesítési határidő] 

3.1. A térfigyelő kamerarendszer sikeres átadás-átvételének határideje (a szerződés 5.2. pontja 

szerinti kötbérmentes határidő): 2016. 12.15. 

[5.A szerződés teljesítésének határideje, ütemezése, átadás-átvétel] 

5.2. Felek megállapodnak, hogy a szerződésben meghatározott mennyiségű áru tekintetében a 

teljesítés kötbérmentes határideje 2016. 12.1.5. 

A teljesítési határidő módosításának indoka: A közbeszerzési eljárás megindításakor a 

kamerarendszer kiépítésének időtartamát augusztus 15. - november 15. közötti időszakra 

határoztuk meg. Azonban a július 29-i eredményhirdetést követően a közbeszerzés második 

helyezettje augusztus 1-én iratbetekintés során megtekintette a nyertes ajánlattevő ajánlatát, 

majd augusztus 2-án előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be, melyben kifogásolta a Polip 

2001 Kft. ajánlatának érvényességét. A vitarendezési kérelemre a Kbt-ben meghatározott 

határidőn belül, augusztus 10-én a választ megadtuk, a kérelmet elutasítottuk. A vitarendezés 

lezárásakor azonban újra indult a szerződéskötési moratórium 10 napja. Az előzetes 

vitarendezés időtartama miatt a vállalkozási szerződés megkötésére augusztus 24-én került csak 

sor, így az előzetes vitarendezés miatt kialakult késedelem 9 naptári nap. 

 

A munkálatok E.On tulajdonban lévő oszlopokat is érintenek. Egyes bekötési munkálatokat 

csak az E.On által engedélyezett, megfelelő minősítéssel rendelkező vállalkozás végezheti 

el. Az E.On által engedélyezett vállalkozó a munkát azonban csak november 15-én kezdte meg, 

így a szolgáltató tulajdonában lévő oszlopok tekintetében a kamerarendszer kiépítése a 

szerződésben meghatározott befejezési határidőhöz képest jelentős késedelembe esett (24 

naptári nap).  

 

Továbbá a Vörös tér 89. sz. alatti F8+eG jelű, E.On tulajdonú villamos távvezeték-tartó oszlop 

állapota annak cseréjét teszi szükségességé. Az oszlop cseréjét is csak az E.On végez(tet)heti 

el, melynek időpontja a szolgáltató szóbeli tájékoztatása alapján december 10-t követően 

várható. 

 

II. Eredeti szerződéses feltétel: 

[4. Az ellenszolgáltatás teljesítése és a fizetési feltételek] 

4.3. A Vevő az ellenérték tekintetében kijelenti, Eladó elfogadja, hogy az Eladó feladata 

ellátásához semminemű további költségtérítést nem igényelhet, valamint részszámla 

benyújtására nem jogosult. 

4.4. Eladó a teljesítés igazolás (amely megegyezik a mindkét Fél által aláírt sikeres műszaki 

átadás-átvételi jegyzőkönyvvel) kiállítását követően jogosult 15 napon belül, de legkésőbb 

2016. 11. 30-ig végszámláját kiállítani, továbbá a számlához köteles mellékelni a sikeres 

átadás-átvételi jegyzőkönyv 1 másolati példányát. Eladó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a 

számla és annak elválaszthatatlan mellékletét képező dokumentumok befogadási helye 8105 

Pétfürdő, Berhidai út 6.” 

 

Módosított szerződéses feltétel: 

[4. Az ellenszolgáltatás teljesítése és a fizetési feltételek] 

4.3. Vevő az ellenérték tekintetében kijelenti, Eladó elfogadja, hogy az Eladó feladata 

ellátásához semminemű további költségtérítést nem igényelhet, de 1 db részszámla 

benyújtására jogosult. Eladó a vállalkozási szerződésben foglalt műszaki tartalom 90 %-os 
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készültségénél, mindkét Fél által aláírt teljesítési igazolás kiállítását követően jogosult a 

szerződéses összeg …..%-nak megfelelő részszámla kiállítására. 

4.4. Eladó a teljesítés igazolás (amely megegyezik a mindkét Fél által aláírt sikeres műszaki 

átadás-átvételi jegyzőkönyvvel) kiállítását követően jogosult 15 napon belül, de legkésőbb 

2016. 12. 30-ig végszámláját kiállítani a szerződéses összeg ….%-nak megfelelő összegben, 

továbbá a számlához köteles mellékelni a sikeres átadás-átvételi jegyzőkönyv 1 másolati 

példányát. Eladó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a számlák és annak elválaszthatatlan 

mellékletét képező dokumentumok befogadási helye 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6.” 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződés módosításáról, valamint annak 

a közzétételéről gondoskodjon. 

 

Határidő a szerződés módosítására: 2016. november 25. 

                a közzétételre: a szerződés módosításától számított 15 munkanapon belül 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

501/2016.(XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Liszt Ferenc utca 7. 3/12. szám alatti - önkormányzati tulajdonú - lakásingatlanban a gáztűzhely 

cseréjét haladéktalanul elvégezteti. 

A testület felkéri a polgármestert az új gáztűzhely beszerzésére. 

 

A gáztűzhely beszerzésének és üzembehelyezésének 120.000.- Ft-os költségének fedezete a 

2016. évi költségvetés „községgazdálkodás” szakfeladat kisértékű tárgyi eszközök 

előirányzata. 

 

Határidő: 2016. december 15. 

                    Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

502/2016.(XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Bocskai u. 47/1. szám alatti ingatlanon lévő felújításokról a Településfejlesztési Bizottság 2016. 

november 26-i bejárása után a 2016. decemberi testületi ülésen dönt.  

 

Felkéri a Településfejlesztési Bizottságot, hogy a műszaki tartalmat megfogalmazva az 

előterjesztést terjessze a Képviselő-testület elé.  

 

Határidő: 2016. decemberi testületi ülés 

                     Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

503/2016.(XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a 

Településfejlesztési Bizottság azon javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület akkor fogadja 

el a Hősök tere 3. járda felújítását, ha azt a kivitelező az idei évben elvégzi.  

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

504/2016.(XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi 

költségvetése Felújítási kiadások Utak, hidak előirányzatának módosítását az alábbiak szerint 

elfogadja: 

- járda 1. kivitelezés   - 473 ezer Ft 

- Hősök tere 3. járda felújítás + 473 ezer Ft 

 

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

költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő szerződéskötésre: 2016. november 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

505/2016.(XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a 

Településfejlesztési Bizottság javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület a Pihokker Kft. 

(Várpalota) gépjárművei számára úthasználati behajtási engedélyt adjon a Pétfürdő 1550/2 

hrsz-ú útra vonatkozóan. 

 

(A Képviselő-testület az 564/2016.(XII.15.) számú határozatával visszavonta.) 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

506/2016.(XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ismételt szavazás után nem 

fogadta el a Településfejlesztési Bizottság javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület a 

Pihokker Kft. (Várpalota) gépjárművei számára úthasználati behajtási engedélyt adjon a 

Pétfürdő 1550/2 hrsz-ú útra vonatkozóan. 

 

(A Képviselő-testület az 564/2016.(XII.15.) számú határozatával visszavonta.) 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

507/2016.(XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Dombi Norbert 

képviselő azon javaslatát, mely szerint a temető fejlesztése, bővítése során fixen épített 

lábazatra kovácsoltvas kerítés készüljön.  

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

508/2016.(XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a 

Településfejlesztési Bizottság azon javaslatát, mely szerint a temető fejlesztése, bővítése során 

a Képviselő-testület a Temető utcai kerítés Temető utcai utcafrontjára zöld sávot telepítsen.  

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

509/2016.(XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a 

Településfejlesztési Bizottság azon javaslatát, mely szerint a temető fejlesztése, bővítése során 

a Képviselő-testület az első bejárati kaputól az emlékmű irányába szilárd, pormentes bejáró utat 

alakítson ki.  

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

510/2016.(XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

fejlesztése, bővítése során az alábbiakat kívánja megvalósítani:  

 

a) Az első bejárati kapunál levő emlékmű bontása, új létesítése a „B” parcella déli végénél.  

b) „B” parcella VIII-IX. sorok elé sírhelyek értékesítése.  

c) Mindkét bejárati kapu elé 2-2 fa információs tábla kihelyezése.  

d) „D” parcella V-VI. sorok közé (párhuzamosan) föld alatti urnakeszonok létesítése. 

e) „D” parcella XI. és XII. sorai közé föld alatti urnakeszonok létesítése (amennyiben 

lehetséges).  

f) „D” parcellák lezárásaként K-Ny-i irányú fasor (hárs) telepítése az ideiglenes kerítés 

helyére.  

g) Harmadik kapu létesítése a Temető erdő felöli végétől kb. 50 méterre.  

h) Közvilágítás bővítése: a meglévő utolsó oszlopra világítótest felhelyezése, a temető 

végéhez újabb oszlop világítótesttel kihelyezése.  

i) Aszfaltos út + parkolóhely kialakítása az erdő felé.  

j) Járdaépítés folytatása az erdő felé. 

k) Temető utcai kerítésépítés befejezése 70 méter hosszban az erdő felé. 

l) Bozótírtás a fenti 70 méter hosszban.  

m) Új temetőrészben fásítás.  

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti munkák kivitelezésének összegét a 

2017. évi költségvetés összeállításánál figyelembe venni szíveskedjen. 
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Határidő a kivitelezésre: folyamatos 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

511/2016.(XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Zsolt képviselő önálló 

indítványát megtárgyalva úgy határozott, hogy a Horizont épülete mögötti szerviz út/parkolót 

az alábbiak szerint átalakítja: 

I. A posta, üzlet és pékség épületénél 

a) kb. 13 m szegély bontás és építés 

b) az ív áthelyezése az épület irányába 1 méter mélységben 

c) kb. 3 m3 föld és sitt elhordása 

d) kb. 8 m2 térkövezés 

e) meglévő oszlop eltávolítása 

II. A vendéglátóhely épületnél 

a) ív áthelyezése az épület irányába, a meglévő járdához csatlakozva 

b) kb. 3 m3 sitt elhordása 

c) kb. 4 m2 térkövezés 

d) kb. 8 méter kiemelt szegély építése 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a fentieket a 2017. évi költségvetés készítésénél vegye 

figyelembe. 

 

Határidő kivitelezésre: 2017. május 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

  

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

512/2016.(XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a 

Településfejlesztési Bizottság azon javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület a Berhidai út 2. 

szám előtti buszmegállónál lévő lépcsőt hagyja változatlanul és a hirdető tábla lépcső felőli 

oldalára Pétfürdő térképet helyeztessen ki. 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

513/2016.(XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Zsolt képviselő önálló 

indítványát megtárgyalva úgy határozott, hogy a Berhidai út 2. szám előtti buszmegállónál lévő 

lépcsőt, valamint a hirdető táblát változatlanul a helyén hagyja.  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

514/2016.(XI.24.) 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 

 

2017. január 1-től 2017. 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: 2016. december 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

515/2016.(XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármestert 2016. II. félévi 

munkájának elismeréséül 565.000,- Ft összegű jutalomban részesíti.  

 

Felkéri az alpolgármestert, hogy a jutalom kifizetéséről intézkedjen. 

 
Határidő a kifizetésre: 2016. november 30. 

Felelős: Láng Géza alpolgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

516/2016.(XI.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, 

Ady Endre utca 26. szám alatti lakóépület felújításához Budai Tibor Várpalota, Waldstein utca 

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

 

Fedezet a 2016. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2016. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2016. december 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

517/2016.(XI.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, 

Kölcsey köz 1. szám alatti lakóépület felújításához Tóth Magdolna Pétfürdő, Kölcsey köz 1. 

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

 

Fedezet a 2016. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2016. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2016. december 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

  

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

518/2016.(XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 

Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.  

 

Támogatja, hogy Parádi Ildikó nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Józsa Ildikó) 

Pétfürdő település képviseletében a programban részt vegyen.  

 

a.) 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.  

Vagy 

 

b.) Az Önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, de anyagi támogatást nem tud nyújtani 

számára. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot jelen határozattal együtt küldje meg a tanuló által az 

első helyen kiválasztott középiskola részére. 

 

Határidő: 2016. december 13. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

519/2016.(XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

0303/61 hrsz-ú ingatlant nem kívánja megvásárolni. 

 

Határidő: a tulajdonos értesítésére: 2016. december 15. 
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                     Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

520/2016.(XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdő 0303/285 hrsz-ú 

ingatlan felajánlása tárgyában a tulajdonosok módosított ajánlatát megtárgyalta és úgy 

határozott, hogy az ingatlant megvásárolni nem kívánja.  

 

Határidő a tulajdonosok értesítésére: 2016. november 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

521/2016.(XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójára pályázatot benyújtók közül az alábbi 

személyeket részesíti támogatásban: 

 

Támogatásban részesített neve:     A támogatás havi  

                                                     összege (Ft) 

 „A” típusú pályázatok 

xxx 

 

„B” típusú pályázat 

xxx 

 

A támogatás fedezetét – mindösszesen: 3.682.500,- Ft-ot – a Képviselő-testület 2017. évi 

költségvetésében biztosítja. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a döntésről a pályázókat a pályázati kiírásban 

foglaltaknak megfelelően értesítse. 

 

Határidő: 2016. december 12. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

522/2016.(XI.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. 18. szám alatti lakóépület felújításához Gelencsér Zsolt Pétfürdő, Berhidai 

út 1. szám alatti lakost 1.200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

Fedezet a 2016. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 
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Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2016. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2016. december 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

523/2016.(XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közigazgatási hatósági eljárás 

és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 107. § (1) bekezdésében 

meghatározott jogkörében eljárva xxxxxxxxxxx (szül: xxxxxxx anyja neve: xxxxxxxxxxx) 

8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxx szám alatti lakos fellebbezésének elutasítása mellett Pétfürdő 

Nagyközség Humán Bizottsága 299/2016.(XI.07.) számú határozatát  

h e l y b e n h a g y j a . 

 

A határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálatát – 

jogszabálysértésre hivatkozással – a közléstől számított 30 napon belül a Veszprémi 

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet Pétfürdő Nagyközség 

Jegyzőjénél kell (8105 Pétfürdő, Berhidai út 6) benyújtani. A bírósági eljárás illetékköteles, az 

illeték összege 30.000.- Ft, melyet az illetékfeljegyzési jogra tekintettel a bíróság rendelkezése 

alapján utólag kell megfizetni.  

Az eljárás során költség nem merült fel. 

 

I n d o k o l á s :   
 

xxxxxx 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

524/2016.(XII.15.) 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 „Jónásné Lakatos Krisztina 

kérelme” tárgyú, 288/2016. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

525/2016.(XII.15.) 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 „Ingatlan felajánlások a 

gyár alatti kiskertekben” tárgyú, 280/2016. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

526/2016.(XII.15.) 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 „Körmendiné Borbás 

Márta ingatlan felajánlása” tárgyú, 282/2016. számú előterjesztés zárt ülésen történő 

tárgyalását.  

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

527/2016.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő azon javaslatát, mely szerint a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata által 

működtetett köznevelési intézmény állami működtetésbe vételével összefüggő, a 

feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó 

vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről szóló megállapodás IV. fejezet b. pontjának 

1. pontjában 6,5 fő helyett 5 fő kerüljön átadásra. 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

528/2016.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő azon javaslatát, mely szerint a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata által 

működtetett köznevelési intézmény állami működtetésbe vételével összefüggő, a 

feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó 

vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről szóló megállapodás IV. fejezet b. pontjának 

5. pontja azzal egészüljön ki, hogy az átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a 2. pontban 

nevesített létszámon felül szükséges 1 fő gondnok és 2 fő takarító napi 4 órában történő 

foglalkoztatása költségeit megtéríti.  

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

529/2016.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 99/H. § (3) bekezdése értelmében elfogadja a Pétfürdő Nagyközség 

Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény állami működtetésbe vételével 

összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz 

kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről megkötendő megállapodást a 

határozat melléklete szerint.  

 

Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Határidő a megállapodás aláírására: 2016. december 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

530/2016.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC törvény (továbbiakban: Nkt.) 99/H. § (3) bekezdése értelmében elfogadja a 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény állami 

működtetésbe vételével összefüggő, a Nkt 74. § (4) bekezdése alapján ingyenes 

vagyonkezelésbe adás tárgyában megkötendő vagyonkezelési szerződést a határozat melléklete 

szerint.  

 

Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő a megállapodás aláírására: 2016. december 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

531/2016.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a „PÉTKOMM” Pétfürdői 

Kommunális és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapítójának döntéshozó szerve  

- a társaság székhelyét 8105 Pétfürdő, Berhidai út 2. szám alatti címre módosítja. Ennek 

megfelelően módosul az alapító okirat 3. pontja. 

- megválasztja a társaság felügyelőbizottság tagjának 2017.01.01. napjától 2021.12.31. napjáig 

tartó időtartamra Zéman Györgyi Mária (an.: Tremmel Margit, születési helye és ideje: 

Berhida, 1956.09.05.) 8105 Pétfürdő, Liszt Ferenc u. 48. 3. em. 10. a. szám alatti lakost, 

Padragi József Lászlóné (an.: Kohl Mária, születési helye és ideje: Gárdony, 1951.07.03.) 

8105 Pétfürdő, Hősök tere 16. 2. em. 2. a. szám alatti lakost és Virág Zoltán (an.: Matók Klára, 

születési helye és ideje: Bácsalmás, 1946.09.13.) 8105 Pétfürdő, Újmandulás utca 34. szám 

alatti lakost. Ennek megfelelően módosul az alapító okirat 17.2. pontja. 

 

Fentiek szerint a Képviselő-testület a Módosító Okiratot, valamint az egységes szerkezetbe 

foglalt Alapító okiratot jóváhagyja, egyben felhatalmazza a polgármestert az okiratok 

aláírására. 

 

Határidő: 2016. december 20. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

532/2016.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Miskolczi Ferenc 

képviselő azon javaslatát, mely szerint a Pétkomm Kft. ügyvezetője, a Felügyelő Bizottság 

tagjai és a Képviselő-testület által meghatározott vezető állású munkavállalói 

javadalmazásának, valamint a jogviszony megszűnése esetén biztosított juttatásának módjáról, 

mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről szóló Szabályzat I.a pontjába kerüljön be a 

cégautó használata, valamint az I.b. pontba a használat mértéke. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

533/2016.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Nagy Zsolt 

képviselő azon javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület a cégautó megvétele esetén ne 

állapítson meg prémiumot a Pétkomm Kft. ügyvezetőjének.  

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

534/2016.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta a Pétkomm Kft. 

ügyvezetője, a Felügyelő Bizottság tagjai és a Képviselő-testület által meghatározott vezető 

állású munkavállalói javadalmazásának, valamint a jogviszony megszűnése esetén biztosított 

juttatásának módjáról, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről szóló Szabályzat I. 

pontjának módosítását. 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

535/2016.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 118/2011.(V.26.) számú 

határozatával jóváhagyott 328/2011.(XII.22.) és 216/2012.(VI.21.) számú határozatával 

módosított – a Pétkomm Kft. ügyvezetője, a Felügyelő Bizottság tagjai és a Képviselő-testület 

által meghatározott vezető állású munkavállalói javadalmazásának, valamint a jogviszony 

megszűnése esetén biztosított juttatásának módjáról, mértékének főbb elveiről, annak 

rendszeréről szóló – Szabályzat II. b) pontját 2017. január 1-től az alábbiak szerint módosítja: 

 

II.b A javadalmazás mértékének főbb elvei és annak rendszere 

- A Felügyelő Bizottság tagjainak havi tiszteletdíja a mindenkori minimálbér 71 %-a. 

- A Felügyelő Bizottság elnökének havi tiszteletdíja a mindenkori minimálbér 85 %-a. 

 

Felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy a jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt 

„Szabályzat”-nak a cégiratok közé letétbe történő elhelyezéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2016. december 31. 

Felelős: Füle Tibor ügyvezető 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

536/2016.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2017. évre 

köztisztviselők és közalkalmazottak fenntartói döntésen alapuló illetménykiegészítését a 2016. 

évi feltételeknek megfelelően továbbra is biztosítja.  

Azaz 

a) a b. pontban foglalt eltéréssel – az Önkormányzati intézményekben foglalkoztatott 

közalkalmazottak részére egységesen 

a.a.) felsőfokú végzettség esetén 28 %-os 

a.b.) középfokú végzettség esetén 32 %-os 
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a.c.) alapfokú végzettség esetén 30 %-os 

illetményiegészítést állapít meg. 

b) az a) pontban foglaltaktól eltérően a 2013-tól központi béremelésben részesült 

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. 

c) A Pétfürdői Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére egységesen  

c.a. felsőfokú végzettség esetén az alapilletménye 8 %-ának megfelelő mértékű 

c.b. középfokú végzettség esetén alapilletménye 12 %-ának megfelelő mértékű 

illetménykiegészítést állapít meg. 

Az illetménykiegészítés fedezetét a Képviselő-testület 2017. évi költségvetésében biztosítja, 

melynek hatályba lépéséig a kifizetések a 2017. évi átmenti gazdálkodásról szóló 

önkormányzati rendelet alapján teljesíthetők. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetét e döntésre 

figyelemmel terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Határidő: 2017. február 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

537/2016.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Humán 

Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság azon javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület 

vonja vissza a 461/2016.(X.28.) számú határozatát, és az út lezárását 3 oszlop telepítésével oldja 

meg, melyből a középső szükség esetén kiemelhető, és az oszlopok fényvisszaverő csíkkal 

legyenek ellátva. 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

538/2016.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Pénzügyi 

Bizottság azon javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület vonja vissza a 461/2016.(X.28.) 

számú határozatát, valamint a gépjárművek behajtásának megakadályozására 2017. január 31-

ig a Pénzügyi Bizottság készítsen előterjesztést. 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

539/2016.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

461/2016.(X.28.) számú határozatban megfogalmazott sorompó építésének végrehajtási 

határidejét 2017. április 30-ra módosítja. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

540/2016.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

kérjen írásbeli tájékoztatást a felnőtt háziorvosoktól és a gyermekorvostól a beteghívó rendszer 

tapasztalatairól, továbbá tájékozódjon a működés rendjéről.  

Fentiekről a 2017. januári testületi ülésen számoljon be.  

 

Határidő: 2017. januári testületi ülés 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

541/2016.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

375/2016.(IX.01.), 412/2016.(IX.29.), 427/2016.(X.20.), 429/2016.(X.20.), 444/2016.(X.27.), 

467/2016.(X.27.), 473/2016.(X.27.), 491/2016.(XI.24.), 494/2016.(XI.24.), 495/2016.(XI.24.), 

496/2016.(XI.24.), 497/2016.(XI.24.), 500/2016.(XI.24.), 504/2016.(XI.24.), 515/2016.(XI.24.), 

516/2016.(XI.24.), 521/2016.(XI.24.), 522/2016.(XI.24.), 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

542/2016.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a település környezeti állapotáról 

készült 2016. évi beszámolót megtárgyalta és elfogadja. 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

543/2016.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kolping Katolikus 

Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium használatában lévő 2082. hrsz-on nyilvántartott 

bölcsőde épület tulajdonosa, hozzájárulását adja a KEHOP-5.2.3. pályázati konstrukcióban a 

Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet által tervezett fejlesztési és 

felújítási munkák elvégzéséhez. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozatot küldje meg az 

Intézményfenntartó szervezetnek, egyben felhatalmazza a Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 

aláírására. 

 

Határidő: 2016. december 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

544/2016.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a zöldhulladék gyűjtésére 

hulladékgyűjtő pontot saját tulajdonú ingatlan hiányában kijelölni nem tud. E célra közterület 

felhasználását nem támogatja. 

 

Kezdeményezi a közszolgáltatónál a zöldhulladék elszállításának az elkülönítetten gyűjtött 

hulladékok elszállításához hasonló módon való megszervezését. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa a közszolgáltatót. 

 

Határidő: 2016. december 20. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

545/2016.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

javaslata alapján megállapítja, hogy „Pétfürdő Fürdő-forráscsoport foglalása 2016” tárgyú 

közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatok közül a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (Kbt.) 74.§ (1) bekezdés d) pontja szerint a GEOHIDROTERV Mérnökgeológia 

Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft. (1095 Budapest, Máriássy u. 7.) ajánlata 

érvénytelen. 

  

I n d o k o l á s 

 

A Képviselő-testület 437/2016.(X.20.) számú határozatával döntött a „Pétfürdő Fürdő-

forráscsoport foglalása 2016” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról.  

 

GEOHIDROTERV Mérnökgeológia Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft. ajánlatkérő 

összefoglaló tájékoztatója közzétételére jelezte részvételi szándékát, az ajánlati felhívás és 

dokumentáció kézhezvétele után a 2016. november 8-i ajánlattételi határidőig ajánlatot nyújtott 

be tárgyi munkára. 

 

A Bírálóbizottság 2016. november 9-i ülésén megállapította, hogy ajánlattevő esetében 

hiánypótlás szükséges, a hiánypótlási felhívásokat 2016. november 10-én a Kbt. 71.§ (1)-(2) 

bekezdése alapján a felhívást megkapta. 

 

A Bírálóbizottság 2016. november 15-i ülésén megállapította, hogy a hiánypótlás határidejének 

lejártáig a GEOHIDROTERV Mérnökgeológia Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft. a 

hiánypótlást nem teljesítette. 

 

A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint az ajánlat érvénytelen, ha „egyéb módon nem felel 

meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, 

valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés 

és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit”, ezért GEOHIDROTERV 

Mérnökgeológia Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft. ajánlatának érvénytelenségét e 

jogszabályhely alapján meg kellett állapítani. 
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e döntésről a pályázót értesítse. 

 

Határidő az ajánlattevő értesítésére: 2016. december 19. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

546/2016.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

javaslata alapján megállapítja, hogy „Pétfürdő Fürdő-forráscsoport foglalása 2016” tárgyú 

közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatok közül a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (Kbt.) 74.§ (1) bekezdés d) pontja szerint a Duviép 2000 Építőipari és Szolgáltató Kft. 

(8000 Székesfehérvár, Bakony u. 6.) ajánlata érvénytelen. 

  

I n d o k o l á s 

 

A Képviselő-testület 437/2016.(X.20.) számú határozatával döntött a „Pétfürdő Fürdő-

forráscsoport foglalása 2016” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról.  

Duviép 2000 Építőipari és Szolgáltató Kft ajánlatkérő összefoglaló tájékoztatója közzétételére 

jelezte részvételi szándékát, az ajánlati felhívás és dokumentáció kézhezvétele után a 2016. 

november 8-i ajánlattételi határidőig ajánlatot nyújtott be tárgyi munkára. 

A Bírálóbizottság 2016. november 9-i ülésén megállapította, hogy ajánlattevő esetében 

hiánypótlás szükséges, a hiánypótlási felhívásokat 2016. november 10-én a Kbt. 71.§ (1)-(2) 

bekezdése alapján a felhívást megkapta. 

A Bírálóbizottság 2016. november 15-i ülésén megállapította, hogy a hiánypótlás határidejének 

lejártáig a Duviép 2000 Építőipari és Szolgáltató Kft a hiánypótlást nem megfelelően 

teljesítette. 

A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint az ajánlat érvénytelen, ha „egyéb módon nem felel 

meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, 

valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés 

és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit”, ezért a Duviép 2000 Építőipari és 

Szolgáltató Kft. ajánlatának érvénytelenségét e jogszabályhely alapján meg kellett állapítani. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e döntésről a pályázót értesítse. 

 

Határidő az ajánlattevő értesítésére: 2016. december 19. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

547/2016.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Pétfürdő Fürdő-

forráscsoport foglalása 2016” tárgyú közbeszerzés megvalósítása érdekében 2016. évi 

költségvetésében a forrásfoglalás kivitelezésére tervezett 130.000 ezer Ft összegű beruházási 

előirányzatot 4.600.685.- Ft-tal megemeli az általános tartalék terhére. 
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Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet következő 

módosításakor az e határozatban foglaltakra legyen figyelemmel. 

 

Határidő a költségvetési rendelet következő módosítása. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

  

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

548/2016.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

javaslata alapján megállapítja, hogy „Pétfürdő Fürdő-forráscsoport foglalása 2016” tárgyú 

közbeszerzési eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

   Nyertes ajánlattevő:  

 

SYCONS Kft 

2461 Tárnok, Ötház puszta 1. A. ép. 

A 10 %-os tartalékkeretet is tartalmazó ellenszolgáltatás bruttó összege: 133 822 685,-Ft. 

Kiválasztás indoka: a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány.   

    

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

a SYCONS 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: 2017. január 5. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

549/2016.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő azon javaslatát, mely szerint Pétfürdőn járda felújítási munkák II. ütemének 

ajánlattételi felhívásának 3.1. pontjából a késedelmi kötbér mértékénél a „késedelemmel 

érintett munkarész” szövegrész maradjon ki. 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

550/2016.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő azon javaslatát, mely szerint Pétfürdőn járda felújítási munkák II. ütemének 

ajánlattételi felhívásának 4.4. pontjából a jótállási kötelezettség maximuma kerüljön ki.  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

551/2016.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Láng Géza 

alpolgármester azon javaslatát, mely szerint Pétfürdőn járda felújítási munkák II. ütemének 

ajánlattételi felhívásának 4.4. pontjában a jótállási kötelezettség maximuma 72 hónap legyen.   

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

552/2016.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő azon javaslatát, mely szerint Pétfürdőn járda felújítási munkák II. ütemének 

ajánlattételi felhívásának 4.4. pontjából az előteljesítés vállalás maximuma kerüljön ki.  

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

553/2016.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő azon javaslatát, mely szerint Pétfürdőn járda felújítási munkák II. ütemének 

ajánlattételi felhívásának 4.4. pontjában az előteljesítés vállalás maximuma 30 nap legyen.   

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

554/2016.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 547/2015.(XI.26.) számú 

határozattal elfogadott járdaprogram alapján 2017-ben az alábbi utcákban végeztet felújítási és 

bontási munkákat: 

- Diófa utca 

- Madách Imre utca 

- Szőlőskert utca 

- Mikes Kelemen utca 

- Liszt Ferenc utca 

- Akácfa utca 

- Bánk bán utca 

Ennek érdekében közbeszerzési eljárást folytat le. 

A kivitelezés fedezete az „Adósságkonszolidációban nem részesültek támogatása” pályázaton 

elnyert összeg. 

 

A Képviselő-testület az ajánlattételi felhívást a határozat melléklete szerint elfogadja, és felkéri 

a Polgármestert, hogy intézkedjen az eljárás megindításáról. 

 

Határidő: 2016. december 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

555/2016.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

„Járdafelújítás II. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását küldje meg a  

 

- Milán-Ép Kft-nek 

- Maler-Team Kft-nek 

- Várvölgye Kft-nek 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

556/2016.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Pétfürdői 

Polgármesteri Hivatal a települési főépítészi feladat Bogdán László okleveles építészmérnök 

általi ellátására 2017. január 1-jei hatállyal a GTV2007 Bt-vel (székhelye: 8182 Peremarton-

gyártelep, Colorchemia 212. B. épület) megbízási szerződést kössön.  

 

Kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződéskötéshez szükséges fedezetet 2017. január 1-től 

éves költségvetésében biztosítja. A vállalkozói díj fedezete 2017-ben (12 hó x 120.000,-Ft/hó) 

1.440.000,-Ft. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetésének 

összeállítása és előterjesztése során e döntésre legyenek figyelemmel. 

 

Határidő: 2017. évi költségvetés előterjesztése 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

              Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

557/2016.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Pénzügyi 

Bizottság azon javaslatát, mely szerint a Testület 2017. június 30-ig biztosítson fedezetet a 

szakmai tanácsadó alkalmazására.  

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

558/2016.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a jegyző a 

Pétfürdői Polgármesteri Hivatal Jánosiné Izsó Ildikóval megkötött szakmai tanácsadói 

megbízási szerződését 2017. december 31-ig meghosszabbítsa. 

  

Kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés meghosszabbításának fedezeteként 2017. évi 

költségvetésében 1.473 ezer Ft és járulékai összegű előirányzatot biztosít. 
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Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetésének 

összeállítása és előterjesztése során e döntésre legyenek figyelemmel. 

 

Határidő: 2017. évi költségvetés előterjesztése 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

              Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

559/2016.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Várpalotai Közüzemi Kft. és 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata között 2012. július 05-én megkötött Vállalkozási 

Szerződést e határozat melléklete szerint módosítja. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

 

Határidő: 2016. december 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

560/2016.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja 2017. január 1-től 15 

fő önkormányzati közfoglalkoztatását napi 6 órában.  

A személyi juttatások és járulékok fedezetét a 2017. évi költségvetésben biztosítja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződések megkötésére. 

 

Határidő: 2016. december 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

561/2016.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyár alatti kiskertekben tett 

intézkedésekről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja. 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

562/2016.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

1. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bocskai u. 47/1. 

önkormányzati lakás felújítását a lakhatáshoz szükséges alapvető szint eléréséig, - a 

legnagyobb fokú takarékosságot szem előtt tartva - 2017-ban elvégezteti. Felkéri a 

Polgármestert, hogy a határozat mellékletében foglaltak alapján kérjen be árajánlatokat a 

2017. januári testületi ülésre. 
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2. A Képviselő-testület – amennyiben a zárt ülés keretében a döntése a lakás átmeneti 

elhelyezés biztosítása lesz - a mellékletben felsorolt felújítások közül a 4., 5., 7 – 9. pontok 

alatt szereplő felújításokat  2016. évben elvégezteti úgy, hogy 4. pontban szereplő laminált 

parketta helyett új szőnyegpadlót rakat le. 

  

Költség: a) lakás beltér felújítás: 750 000 Ft 

                           b) Bocskai 47. lakóház külső felújítás: 500 000 Ft 

       Fedezet: a) a 2. pont alatti munkák elvégzésére a Bocskai u. 47/1. önkormányzati 

ingatlanara a 2016. évi költségvetésben elkülönített összeg,  

b) fennmaradó belső munkák és a külső felújítás 2017. évi költségvetés.   

   

Felkéri a Polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet megalkotásánál a határozatban 

foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: 1) a 2. pont szerinti munkákra: 2016. december 31. 

                   2) Bocskai 47. lakóház külső felújítás:2017. május 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

563/2016.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 
 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi útkereszteződésekbe 

„Elsőbbségadás kötelező” közlekedési táblát telepít: 
 

1. Az Ady Endre utca védelmére 

1.1.Kosztolányi utca 

1.2.Eötvös utca 

1.3.Horizont téri parkoló 

1.4.Iskola utca (2 db) 

1.5.Fazekas utca (2 db) 

1.6.Bocskai utca (2 db) 

1.7.Babits utca (2 db) 

 

2.  Ösküi utca védelmére 

2.1.Babits utca 

2.2.Bocskai utca 

2.3.Fazekas utca 

2.4.Kazinczy utca 

2.5.Ady Endre utca 

2.6.Újmandulás utca 

 
3. A Fazekas Mihály utca és a Bocskai utca védelmére az Iskola utca Bocskai-Fazekas közötti 

szakaszára. 

 

Költség: 650.000,- Ft + ÁFA, melynek fedezete a költségvetés általános tartaléka. 

 

Határidő: 2017. február 28. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 



HATÁROZATOK                                                                                                              2016. 

 189  

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

564/2016.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

505/2016.(XI. 24.) és 506/2016.(XI.24.) számú határozatait visszavonja.  
 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

565/2016.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Kft. (Várpalota) alábbi gépjárművei számára úthasználati behajtási engedélyt ad a Pétfürdő 

1550/2 hrsz-ú útra vonatkozóan: 

 

- KPW-760 forgalmi rendszámú 3234 B 8x4 Mercedes szippantós autó 

- GEM-444 forgalmi rendszámú 17.232 MAN szippantós autó 

- BCE-053 forgalmi rendszámú IFA W 50 L/P woma autó 

- MHJ-857 forgalmi rendszámú M38 MAN konténeres autó 

 

Határidő: a kérelmező értesítésére: 2016. december 20. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

566/2016.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

2017-es időpontját 2017. június 23-24. napjában határozza meg.  
 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

567/2016.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

kérjen be árajánlatot a Kiss és Rusznák Építészeti Kft-től (8220 Balatonalmádi, Kisberényi út 

73.) a Berhidai út 54. iskolaépületben lévő konyha, étkező, vizesblokkok tervezési munkáira.  

 

Határidő ajánlatkérésre: 2017. januári testületi ülés 

Felelős: Horváth Éva polgármester    

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

568/2016.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

jelezze a Veszprém megyei Állami Közútkezelő Kht-nek (8200, Veszprém, Mártírok útja 8/1.), 

hogy a Várpalota-Ősi összekötő úton a hiányzó legnagyobb megengedett sebesség 60 km/h 

sebességkorlátozó táblát pótolják.  
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Határidő levél megküldésére: azonnal 

Felelős: Horváth Éva polgármester    

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

569/2016.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Beszálló környékén lévő önkormányzati utak állapotát mérje fel, és ahol szükséges, ott 

intézkedjen a karbantartásról.  

 

Határidő a felmérésre: azonnal 

Felelős: Horváth Éva polgármester    

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

570/2016.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Jónásné Lakatos 

Krisztina Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 27. 1. em. 3. szám alatti lakos kérelmét.  

 

A Képviselő-testület, mérlegelve kérelmező lakhatási krízishelyzetét, átmeneti szállás 

lehetőséget biztosít az önkormányzat tulajdonában lévő Bocskai utca 47/1 szám alatti lakásban 

az alábbi feltételekkel:  

a) Az önkormányzat bérleti díjat nem számol fel.  

b) A beköltözők a lakás rezsiköltségeit kötelesek fizetni, a fizetési kötelezettség elmaradása 

esetén a szállás lehetőségét az önkormányzat megszünteti.  

c) A szükséges karbantartási munkák elvégzését a beköltözők vállalják.  

d) A szállás lehetőség biztosítása 2017. január 1-től maximum 2017. augusztus 31-ig szól, 

mely idő alatt beköltözők gondoskodni kötelesek a 2017. augusztus 31-e utáni lakhatásuk 

biztosításáról.  

e) A határozatban foglaltakról az önkormányzat szerződést köt a kérelmezővel. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot kérelmezőnek küldje meg, egyúttal felhatalmazza a 

szerződés aláírására.  

 

Határidő: 2016. december 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

571/2016.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Varga Róbert Várpalota, 

Rutsek P. u. 1. 2/2. szám alatti lakos által a pétfürdői 0303/14 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának 

átruházását ajándékozás címén elfogadja. 

 

Az ajándékozással kapcsolatos mindenfajta költség az önkormányzatot terheli. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés elkészíttetésére 

és aláírására. 

 

A fenti ingatlan tulajdonjogának ajándékozás jogcímén történő megszerzésének fedezeteként 

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének ingatlanvásárlásra előirányzott céltartalékából 

50.000 Ft-ot felszabadít. 

 

A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet 

módosításánál vegye figyelembe. 

 

Határidő: 2017. január 31.   

Felelős: Horváth Éva polgármester 
 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

572/2016.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Rajki János Pétfürdő, 

Berhidai út 22. szám alatti, Rajki Katalin Pétfürdő, Liszt F. u. 27. szám alatti, és  Rajki 

Judit Öskü, József A. u. 22. szám alatti lakosok által a pétfürdői 0303/159 hrsz-ú ingatlan 

tulajdonjogának átruházását ajándékozás címén elfogadja. 

 

Az ajándékozással kapcsolatos mindenfajta költség az önkormányzatot terheli. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés elkészíttetésére 

és aláírására. 

 

A fenti ingatlan tulajdonjogának ajándékozás jogcímén történő megszerzésének fedezeteként 

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének ingatlanvásárlásra előirányzott céltartalékából 

50.000 Ft-ot felszabadít. 

 

A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet 

módosításánál vegye figyelembe. 

 

Határidő: 2017. január 31.   

Felelős: Horváth Éva polgármester 
 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

573/2016.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

szándékában áll további egyeztetést folytatni a Pétfürdő, Béri B. Á. utca 1. szám alatti - (2043 

hrsz), 939 m2 területű, kivett lakóház, udvar, gazdasági épületművelési ágú, 1/1 tulajdoni 

hányadú - ingatlan megvételéről Körmendiné Borbás Márta Pécs, Vöröskő út 34/2. szám alatti 

lakos, tulajdonossal. 

 

Megbízza a polgármestert, hogy a vételárról folytasson tárgyalást a tulajdonossal. 

 

Határidő: egyeztetésekről a beszámoló a 2017. januári testületi ülésen  
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Felelős: Horváth Éva polgármester 
 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

574/2016.(XII.15.) 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   

 

 xxx-nek 

 

a „Kultúráért” kitüntetést adományozza. 
 

Határidő: 2017. évi kultúra napi ünnepség  

Felelős: Horváth Éva polgármester  

 

 

 

 


