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2016. január 14. rendkívüli nyilvános 
 

Zárt ülés elrendelése 

 

 

 

2016. január 14. rendkívüli zárt 
 

1.) Pétfürdő – Várpalota vagyonper (1/2016.) 

 

 

2016. január 21. nyilvános 
 

1.) A lakóházak energetikai felújításának támogatásáról szóló 7/2013. (VI.14.) önkormányzati 

rendelete módosítása (5/2016.) 

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

önkormányzati rendelete módosításáról (25/2016.) 

3.) Rendelet a település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról (23/2016.)  

4.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (8/2016.) 

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

bejelentések alapján tett intézkedésekről 

6.) A Képviselő-testület 2016. évi tavaszi-nyári ülésszakának munkaterve (3/2016.) 

7.) Pétfürdői Gondozási Központ SZMSZ-ének jóváhagyása (15/2016.) 

8.) Bölcsőde nyári nyitva tartásának megállapítása (13/2016.) 

9.) Óvoda 2016. évi nyitva tartásának megállapítása (14/2016.) 

10.) Együttműködési Megállapodás az Önkormányzat és a Pétkomm Kft. között (17/2016.) 

11.) Igazgatási szünet elrendelése (22/2016.) 

12.) 2016. évi Rendezvénynaptár (18/2016.) 

13.) Beszámoló a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról (9/2016.) 

14.) Horváth István Általános Iskola Hősök terei épületében vizesblokk felújítása (24/2016.) 

15.) Geo-Genesis Bt-vel kötött vállalkozói szerződés módosítása (11/2016.) 

16.) Mercedes 1419 típusú magasból mentő gépjármű (2/2016.) 

17.) Uszodajárat (6/2016.) 

18.) Bakonykarszt Zrt. kérelme tulajdonosi hozzájárulás tárgyában (10/2016.)  

19.) Hornyák Istvánné és Horti Terézia lakásbérleti ügye (4/2016.) 

20.) Gesztenyesor- Víztározó közötti terület védelme (21/2016.) 

21.) Locsolómérő kialakítása a Gesztenyesor és a Pét patak közötti területen (19/2016.) 

22.) Önálló képviselői indítvány Dombi Norbert részéről: Megbízás pályázatfigyelésre és 

előkészítésre (27/2016.) 

23.) Önálló képviselői indítvány Dombi Norbert és Pintér Csaba részéről: Költségvetés 

tervezési javaslat (26/2016.) 

 

Tájékoztatók: 

1.) Tájékoztató a 2015. évi beruházásokról, felújításokról (7/2016.) 

2.) Várpalotai Rendőrkapitányság tájékoztatója (16/2016.) 

3.) dr. Bacsinszky Sarolta tájékoztatója a pétfürdői gyermekorvosi ellátásról (20/2016.) 
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VEGYES ÜGYEK 

 

 

2016. január 21. zárt 
 

1.) Személyi ügy (28/2016.)  

 

 

2016. január 28. rendkívüli nyilvános 
 

1.) Távfűtőmű 

2.) Pétkomm Kft. egységárainak elfogadása (33/2016.) 

3.) Térfigyelő kamerarendszer (34/2016.) 

4.) Szabályozási Terv módosítása (31/2016.) 

5.) Geo-Genesis Bt-vel kötött vállalkozói szerződés módosítása (29/2016.) 

6.) Csekknyomtató program és gép beszerzése (35/2016.) 

 

 

2016. január 28. rendkívüli zárt 
 

1.) Lakóházak energetikai felújításának támogatására beérkezett pályázatok elbírálása 

(32/2016.)  

 

 

2016. február 11. nyilvános 
 

1.) Pétfürdő Nagyközség költségvetés-tervezete 2016. évre (36/2016.) 

2.) Önálló képviselői indítvány Dombi Norbert részéről: Építési telkek kialakítása – Első lépés 

(37/2016.) 

3.) Új közterületek elnevezése (38/2016.) 

 

 

2016. február 25. nyilvános 
 

1.) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása (40/2016.) 

2.) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

megállapítása (54/2016.) 

3.) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetése (második tárgyalási forduló) 

(41/2016.)    

4.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (45/2016.) 

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

bejelentések alapján tett intézkedésekről 

6.) Beszámoló a 2015 évi szociális ellátásokról (46/2016.) 

7.) Hozzájárulás Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról 

szóló 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításához (39/2016.) 

8.) Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű-vagyon Gördülő Fejlesztési Terve (42/2016.) 

9.) Térfigyelő kamerarendszer (44/2016.)  
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10.) Forrásfoglalás közbeszerzési eljárása (48/2016.) 

11.) Pétkomm Kft. Alapító okirat módosítása (49/2016.)  

12.) Pétfürdői Gondozási Központ alapító okiratának módosítása (53/2016.)  

13.) Bölcsőde szakmai programjának elfogadása (51/2016.) 

14.) Az óvodai beiratkozások rendje (52/2016.) 

15.) Önkormányzati közfoglalkoztatás (50/2016.) 

16.) Önkormányzati lakások energetikai felújításának önrész biztosítása (43/2016.) 

 

Tájékoztatók: 

1.) Bizottsági jelentés (47/2016.) 

 

VEGYES ÜGYEK 

 

 

2016. február 25. zárt 
 

1.) Báthory Istvánné kérelme (55/2016.)   

 

 

2016. március 3. közmeghallgatás 
 

1.) Pétfürdő Nagyközség környezeti állapota   

2.) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetése  

 

 

2016. március 17. rendkívüli nyilvános 
 

1.) Hősök terei iskola felújításterveinek jóváhagyása (56/2016.)  

2.) Pétfürdő Nagyközség szennyvíztisztításának fejlesztése KEHOP-2.2.2. pályázat 

konzorciumi megállapodás (57/2016.) 

 

 

2016. március 24. nyilvános 
 

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

önkormányzati rendelet módosítása (60/2016.) 

2.) Rendelet a település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról (61/2016.)  

3.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (64/2016.) 

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

bejelentések alapján tett intézkedésekről 

5.) Alapítványok pályázatainak elbírálása (62/2016.) 

6.) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési terve (59/2016.) 

7.) A Pétfürdői Gondozási Központ beszámolója a 2015. évi tevékenységéről (63/2016.) 

8.) A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának elfogadása (65/2016.) 

9.) Pétfürdő, Posta környéki, önkormányzati tulajdonú ingatlanok telekegyesítése (58/2016.) 

10.) Pétfürdő, Micsurin kiskertek telekalakítása (66/2016.) 

11.) Önálló képviselői indítvány Farkas László részéről: Iskola lépcső kivitelezés felülvizsgálat 

(69/2016.) 
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12.) Óvodavezetői pályázati kiírás (71/2016.) 

13.) Alsóörs 0123. hrsz-ú ingatlan (68/2016.) 

 

Tájékoztatók: 

1.) Tájékoztató a 2016. évi beruházásokról, felújításokról (70/2016.) 

2.) Szóbeli tájékoztató a jegyzői pályázatokról 

 

VEGYES ÜGYEK 

 

 

2016. március 24. zárt 
 

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

Zsolt pályázata) (67/2016.) 

2.) Alsóörs 0123. hrsz-ú ingatlan (68/2016.) 

 

 

2016. április 7. rendkívüli nyilvános 
 

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

gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díjáról szóló új önkormányzati 

rendelete megalkotásához (72/2016.)  

2.) Megállapodás jogi segítségnyújtó tevékenység finanszírozása tárgyában (73/2016.) 

3.) Várpalota Kistérség Többcélú Társulása Többcélú Társulási Megállapodásának módosítása 

(74/2016.) 

4.) Pályázat az MLSZ Országos Pályaépítési Program X. ütemére (75/2016.) 

5.) Tájékoztató pályázati lehetőségről 

 

 

2016. április 28. nyilvános 
 

1.) Rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) 

(96/2016.), Határozat összefoglaló éves ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról (96/2/2016.), 

Határozat a 2015. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról (96/3/2016.) 

2.) A Polgármesteri Hivatalról szóló 6/1999.(IV.01.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezése (101/2016.)  

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

önkormányzati rendeletének módosítása (102/2016.)  

4.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (89/2016.) 

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

bejelentések alapján tett intézkedésekről 

6.) Pétkomm Kft. beszámolója a 2015. évi működéséről és gazdálkodásáról (90/2016.) 

7.) Pétkomm Kft. ügyvezetőjének premizálása (92/2016.) 

8.) Beszámoló a 2016. I. negyedévi szociális ellátásokról (100/2016.) 

9.) Közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata (99/2016.) 

10.) Iskola felújítás közbeszerzési eljárás megindítása (106/2016.) 

11.) Polgárőrség kérelme (76/2016.) 

12.) Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ kérelme (77/2016.) 
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13.) Szerződéskötés az ECHO TV reklám blokkjában való megjelenésre (86/2016.) 

14.) Új közterületek elnevezése (98/2016.) 

15.) Liszt Ferenc utca 27-31. Társasház kérelme (103/2016.) 

16.) 2016. évi napközis tábor (93/2016.) 

17.) VP-6-7.4.1.1-16 pályázat (97/2016.) 

18.) Szennyvíztelep szivattyúbeszerzés (85/2016.) 

19.) Pétfürdő, Berhidai út 91. szám előtti cserjésítés (84/2016.) 

20.) Pétfürdő, Hősök tere 3. szám elé korlát kihelyezése (83/2016.) 

21.) Németh Jánosné kérelme (82/2016.) 

22.) Önálló képviselői indítvány Farkas László részéről: PMTE támogatások felülvizsgálata 

(78/2016.) 

23.) Önálló képviselői indítvány Dombi Norbert részéről: Ajánlattétel a PMTE 

létesítményeinek megvételére (80/2016.) 

24.) Önálló képviselői indítvány Dombi Norbert és Pintér Csaba részéről: Tanulmányi ösztöndíj 

pályázat módosítás (79/2016.) 

25.) Önálló képviselői indítvány Dombi Norbert részéről: Mosógép és szárítógép vásárlás a 

Mentőszolgálat részére (81/2016.) 

26.) Zalai György utca leállósáv építés (104/2016.) 

27.) Közterületi burkolati jelek felfestése (105/2016.) 

28.) Forrásfoglalás közbeszerzési eljárásának felfüggesztése (107/2016.) 

 

Tájékoztatók: 

1.) Tájékoztató a 2016. évi beruházásokról, felújításokról (91/2016.) 

2.) Humán Bizottság tájékoztatója a 2016. évi támogatási kérelmek elbírálásáról (87/2016.)  

3.) Tájékoztató a 2015. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról (95/2016.) 

 

VEGYES ÜGYEK 

 

 

2016. április 28. zárt 
 

1.) Lakóházak energetikai felújításának támogatására beérkezett pályázat elbírálása (Lukatsik 

Attila pályázata) (88/2016.) 

2.) Alsóörs 0123. hrsz-ú ingatlan (94/2016.) 

 

 

2016. május 12. rendkívüli nyilvános 
 

1.) Településrendezési Terv módosítás (108/2016.)  

2.) Pályázat az adósságkonszolidációban nem részesült települések számára (109/2016.) 

3.) Önálló indítvány Farkas László képviselő részéről: Alsóörs 0123 hrsz. ingatlan felújítása 

(110/2016.) 

 

 

2016. május 18. rendkívüli zárt 
 

1.) Vagyonper  
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2016. május 26. nyilvános 
 

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

önkormányzati rendelet módosításáról (125/2016.) 

2.) Rendelet a pénzben és természetben nyújtott szociális, gyermekvédelmi ellátások és a 

települési támogatás megállapításának, kifizetésének, valamint felhasználása ellenőrzésének 

szabályairól szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról (127/2016.) 

3.) Rendelet a település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 

6/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (128/2016.) (első olvasat) 

4.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (120/2016.) 

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

bejelentések alapján tett intézkedésekről 

6.) Pétkomm Kft. könyvvizsgáló megválasztása, Alapító okirat módosítás (117/2016.) 

7.) Beszámoló a település közrendjéről és közbiztonságáról (123/2016.) 

8.) Rendőrség támogatása (121/2016.) 

9.) Polgárőrség támogatása (122/2016.) 

10.) Házi segítségnyújtás és Szociális étkeztetés szakmai programja (118/2016.) 

11.) Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról (126/2016.) 

12.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről (130/2016.) 

13.) Beszámoló a 2015. évi egészségügyi alapellátásról (119/2016.) 

14.) Költségvetési átcsoportosítási kérelem (133/2016.) 

15.) Angeli Katalin igazgató kérelme (113/2016.) 

16.) KEHOP Konzorciumi Együttműködési Megállapodás (111/2016.) 

17.) Csónakázás (112/2016.) 

18.) Szennyvíztelep szivattyúbeszerzés (115/2016.) 

19.) Liszt Ferenc 27.-31. háztömb előtti rendezés (131/2016.) 

 

Tájékoztatók: 

 

1.) Tájékoztató a 2016. évi beruházásokról, felújításokról (132/2016.) 

2.) Óvodai létszám (114/2016.) 

3.) Péti Munkás Testedzők Egyesületének egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági 

melléklete (124/2016.) 

 

VEGYES ÜGYEK 

 

 

2016. május 26. zárt 
 

1.) 2336/1. hrsz-ú ingatlan (116/2016.) 

2.) Pétfürdő – Várpalota vagyonper (134/2016.)  

 

 

2016. június 2. rendkívüli nyilvános 
 

1.) Uszodajárat (137/2016.) 

 



Napirendek                                                                                                                                                     2016. 
 

2016. június 2. rendkívüli zárt 
 

1.) Pétfürdő-Várpalota vagyonper (136/2016.) 

2.) Schmidt Ferenc temetése (135/2016.) 

 

 

2016. június 16. rendkívüli nyilvános 
 

1.) Költségvetési átcsoportosítási kérelem (138/2016.) 

2.) Járdatervek egyeztetése (141/2016.) 

3.) Fűtőmű épületének terv egyeztetése (142/2016.) 

4.) Önálló képviselői indítvány Dombi Norbert és Pintér Csaba részéről: PMTE kölcsön 

(139/2016.) 

5.) „A pétfürdői Horváth István Általános Iskola épületében konyha, ebédlő kialakítása, 

vizesblokkok, öltözők és világítás felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapítása (140/2016.) 

6.) Alsóörs 0123 hrsz alatti ingatlan értékesítése (143/2016.) 

 

 

2016. június 23. nyilvános 
 

1.) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása (153/2016.) 

2.) A közterületek és a közhasználat céljára átadott területek használatáról szóló 20/2013. 

(XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról (162/2016.)  

3.) Rendelet a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól (129/2016.)  

4.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (152/2016.) 

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

bejelentések alapján tett intézkedésekről 

6.) A Képviselő-testület 2016. őszi-téli ülésszakának munkaterve (148/2016.) 

7.) A központi háziorvosi ügyelet finanszírozására kötött megállapodás módosítása (159/2016.) 

8.) Nitrogénművek Zrt. kérelme (145/2016.) 

9.) 2015. évi beszámoló a házi gyermekorvosi tevékenységről (144/2016.)  

10.) A „Panelkuckó” Napközi Otthonos Óvoda 2015/2016. nevelési évről szóló beszámolója 

(150/2016.)  

11.) Téli útüzemeltetés (149/2016.) 

12.) Közösségi Ház zárva tartása (158/2016.) 

13.) Szúnyoggyérítés a településen (154/2016.) 

14.) Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 14. II. emelet 206. alatti lakásbérleti díj (146/2016.) 

15.) Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 42. IV/15. szám alatti lakásbérleti díja (147/2016.) 

16.) Temető utca útburkolati jelének felfestése tárgyú (163/2016.)  

17.) Térfigyelő kamerarendszer (164/2016.) 

 

Tájékoztatók: 

 

1.) Tájékoztató a 2016. évi beruházásokról, felújításokról (160/2016.) 

2.) Önkormányzati bérlakások helyzete (156/2016.) 

3.) Nitrogénművek Zrt. tájékoztatója (151/2016.) 
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VEGYES ÜGYEK 

 

 

2016. június 23. zárt 
 

1.) Óvodavezetői pályázatok elbírálása (161/2016.) 

2.) Fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatása iránti kérelmek elbírálása (157/2016.) 

 

 

2016. július 28. rendkívüli nyilvános 
 

1.) Bőhm Ferenc utca csapadékcsatorna építés (168/2016.) 

2.) Temető utcai ivóvízvezeték csere (169/2016.) 

3.) „Térfigyelő kamerarendszer kiépítése és üzembe helyezése Pétfürdőn” tárgyú közbeszerzési 

eljárás eredményének megállapítása (172/2016.) 

4.) Járdafelújítás közbeszerzési eljárásának megindítása (171/2016.) 

5.) Szennyvízcsatorna kiváltás Berhidai út 1-3. (170/2016.) 

6.) Liszt Ferenc u. 8.-12. háztömb vizesedési problémái (165/2016.) 

7.) Horváth István Általános Iskola előtti lépcső ügye (166/2016.) 

8.) Gyár alatti kiskertek útjának felújítása (167/2016.) 

9.) Pad áthelyezési kérelem (173/2016.) 

10.) Közösségi Ház és Könyvtár igazgatójának költségvetési átcsoportosítási kérelme 

(174/2016.) 

 

Tájékoztató: 

 

1.) Tájékoztató a pétfürdői fűtőmű építési engedélyezési tervdokumentációjáról  

 

Vegyes ügyek 

 

 

2016. augusztus 25. rendkívüli nyilvános 
 

1.) Pályázat az adósságkonszolidációban nem részesült települések számára (176/2016.) 

 

 

2016. szeptember 1. nyilvános 
 

1.) Rendelet a település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 

6/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (187/2016.) 

2.) Településszerkezeti Terv módosítása (határozat) 

A Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről szóló 15/2013.(XII.11.) önkormányzati 

rendelet módosítása (185/2016.) 

3.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (188/2016.) 

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

bejelentések alapján tett intézkedésekről 

5.) Beszámoló a 2016. I. félévi szociális ellátásokról (186/2016.) 
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6.) Beszámoló a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 2015. évi tevékenységéről (189/2016.) 

7.) Gördülő Fejlesztési Terv (179/2016.) 

8.) Együttműködési Megállapodás Bakonykarszt Zrt-vel (180/2016.) 

9.) Pétkomm Kft. ügyvezetőjének kérelme szabályzat módosítására (181/2016.) 

10.) Balatonvidéki Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. értékesítési ajánlata (182/2016.) 

11.) 2016/2017. tanévi „iskolatej” és tejes kifli (184/2016.) 

12.) Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 31. 4/1. szám alatti lakás bérleti díja (191/2016.) 

 

Tájékoztatók: 

1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról (183/2016.) 

2.) Mercedes 1419 típusú gépjármű (177/2016.) 

3.) Berhida Szociális Társulás 2015. évi beszámolója (178/2016.) 

4.) Tájékoztató a 2016. évi beruházásokról, felújításokról (190/2016.) 

 

VEGYES ÜGYEK 

 

 

2016. szeptember 1. zárt 
 

1.) Pétfürdő, Gyár alatti kiskertek ügye (192/2016.) 

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

 

 

2016. szeptember 19. rendkívüli nyilvános 
 

1.) „Járda felújítási munkák 2016-ban Pétfürdőn” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapítása (194/2016.) 

 

 

2016. szeptember 29. nyilvános 
 

1.) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása (204/2016.) 

2.) Rendelet a köztisztaság fenntartásáról szóló 19/2008.(XII.12.) önkormányzati rendelet 

módosításáról (215/2016.) 

3.) Rendelet a 7/2013.(VI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (196/2016.) 

     Önálló képviselői indítvány Dombi Norbert részéről: rendelet módosítása 

4.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (197/2016.) 

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

bejelentések alapján tett intézkedésekről 

6.) Beszámoló a Pétkomm Kft. 2016. év I-VII. havi gazdálkodásáról és tevékenységéről 

(206/2016.) 

7.) Téli útüzemeltetés (213/2016.) 

8.) Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása (203/2016.) 

9.) Veszprém Megyei Kormányhivatal javaslata (209/2016.) 

10.) ASP pályázaton való részvétel (214/2016.)  

11.) A Humán Bizottság beszámolója a hatáskörébe utalt támogatási pénzek felhasználásáról 

(198/2016.) 

12.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. (201/2016.) 
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13.) Iskola eszközbeszerzés (202/2016.) 

14.) Bántapusztai vízbázis villamos energia ellátó rendszerének rekonstrukciója (210/2016.) 

15.) Adókoncepció (205/2016.)  

16.) Adventi díszkivilágítás (207/2016.) 

17.) Gáspár Zsolt Várpalota, Vörösmarty u. 40/A. szám alatti lakos ingatlan vásárlási kérelme 

(211/2016.) 

18.) Önálló képviselői indítvány Miskolczi Ferenc részéről: Orvosi rendelők beteg-behívó 

rendszer (219/2016.) 

 

Tájékoztatók: 

 

1.) Horváth István Általános Iskola 2015/16. tanévről szóló beszámolója (195/2016.) 

2.) Balatonvidéki Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. levele (199/2016.) 

3.) Polgárőrség jelentése (200/2016.) 

4.) Tájékoztató a 2016. évi beruházásokról, felújításokról (216/2016.) 

 

VEGYES ÜGYEK 

 

 

2016. szeptember 29. zárt 
 

1.) Pétfürdő, Gyár alatti kiskertek ügye (208/2016.) 

2.) Ingatlan felajánlások a Gyár alatti kiskertekben (217/2016.) 

3.) Lakóházak energetikai felújításának támogatására beérkezett pályázatok elbírálása (Boros 

Imréné pályázata) (212/2016.) 

4.) Takács József lakásbérleti kérelme (220/2016.) 

5.) Tájékoztató: Vagyonper (218/2016.) 

 

 

2016. október 20. rendkívüli nyilvános 
 

1.) Forrásfoglalás közbeszerzési eljárása (222/2016.) 

2.) Járdaépítések és felújítások tervezői egyeztetése (221/2016.) 

3.) ASP pályázattal kapcsolatos hiánypótlás (233/2016.) 

4.) Lélekharang 

 

 

2016. október 27. nyilvános 
 

1.) Rendelet az orvosi és védőnői körzetek meghatározásáról (első olvasat) (242/2016.) 

2.) Rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015.(IV.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról (240/2016.) 

3.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (225/2016.) 

Társulás létrehozása Berhida várossal közterület-felügyelői feladatok ellátására (225/2016/2.) 

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

bejelentések alapján tett intézkedésekről 

5.) A Pétfürdői Polgármesteri Hivatal alapító okiratainak módosítása (236/2016.) 

6.) Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár SZMSZ-ének és Alapító Okiratának módosítása 
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(241/2016.)  

7.) Beszámoló a 2016. I-III. negyedévi szociális és gyermekvédelmi  ellátásokról (223/2016.) 

8.) Bölcsőde és Óvoda téli zárva tartása (224/2016.) 

9.) Pétfürdő Nagyközség környezeti állapota (első olvasat) (230/2016.) 

10.) Iskola eszközbeszerzés (takarítógép) (235/2016.) 

11.) Temetőbővítés (228/2016.) 

12.) Szabó-Horváth Tünde parkolóhely kérelme (232/2016.) 

13.) Önálló képviselői indítvány Farkas László részéről: „Civil” rendelet módosítása 

(239/2016.) 

14.) Önálló képviselői indítvány Nagy Zsolt részéről: Ifjúsági tó – Haltelepítés (234/2016.) 

15.) Önálló képviselői indítvány Miskolczi Ferenc részéről: Kölcsey-köz – Ifjúsági tó sorompó 

(243/2016.) 

16.) Önálló képviselői indítvány Miskolczi Ferenc részéről: Közvilágítás hálózatbővítés – 

fitnesz eszközöknél (244/2016.) 

17.) Gépkocsi beálló építése (245/2016.) 

 

Tájékoztatók: 

 

1.) Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatója (231/2016.) 

2.) Tájékoztató a 2016. évi beruházásokról, felújításokról (238/2016.) 

 

VEGYES ÜGYEK 

 

 

2016. október 27. zárt 
 

1.) 0303/285 hrsz-ú ingatlan felajánlása az önkormányzatnak (226/2016.) 

2.) Micsurin zártkertben levő út kiszabályozása (227/2016.) 

3.) Ingatlan felajánlások a Gyár alatti kiskertekben (229/2016.) 

4.) 0303/105 hrsz-ú ingatlan felajánlása az önkormányzatnak (237/2016.) 

 

 

2016. november 24. nyilvános 
 

1.) Rendelet a lakosság önszerveződő közösségeinek pénzügyi támogatásáról (261/2016.)  

2.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (250/2016.) 

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

bejelentések alapján tett intézkedésekről 

4.) Alapító okiratok hiánypótlása (266/2016.)  

5.) Kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárának önkormányzati 

véleményezése (249/2016.) 

6.) 2017. évi belső ellenőrzési terv (260/2016.) 

7.) Megállapodás és vagyonkezelési szerződés megkötése a KLIK-kel (első olvasat) 

(263/2016.) 

8.) Étkeztetési nyersanyagnormák és a szolgáltatónak fizetendő térítési díj megállapítása 

(251/2016.) 

9.)  2016/2017. tanév II. félév tejes kifli (268/2016.) 

10.) Köztemető parkjának gondozására és fenntartására megkötendő szolgáltatási szerződés 

(248/2016.) 
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11.) Kamerarendszer kivitelezési szerződésének módosítása (267/2016.) 12.) Pétfürdő, Liszt F. 

u. 7. 3/12. számú önkormányzati lakásingatlan ügye (257/2016.) 

13.) Pétfürdő, Bocskai utca 47/1. szám alatti lakásingatlan ügye (258/2016.) 

14.) Hősök tere 3. járda (252/2016.) 

15.) Pétfürdő, Pihokker Kft úthasználati kérelme (264/2016.) 

16.) Önálló képviselői indítvány Miskolczi Ferenc képviselő részéről: Temetőbővítés 

(262/2016.) 

17.) Önálló képviselői indítvány Nagy Zsolt képviselő részéről: Szerviz út – parkoló módosítás 

(259/2016.) 

18.) Megállapodás a Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével a Támogató-szállító 

Szolgálat ellátására (271/2016.) 

 

Tájékoztatók: 

 

1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2016. I-III. negyedévi gazdálkodásáról (255/2016.) 

2.) Tájékoztató a 2016. évi beruházásokról, felújításokról (256/2016.) 

 

VEGYES ÜGYEK 

 

 

2016. november 24. zárt 
 

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

Tibor pályázata) (246/2016.) 

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

Magdolna pályázata) (247/2016.) 

3.) „Arany János Tehetséggondozó Programban” való részvétel támogatása (253/2016.) 

4.) 0303/61. hrsz-ú ingatlan felajánlása az önkormányzatnak (254/2016.) 

5.) 0303/285. hrsz-ú ingatlan felajánlása az önkormányzatnak (265/2016.) 

6.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálása (269/2016.) (később kerül 

kiküldésre) 

7.) Lakóházak energetikai felújításának támogatására beérkezett pályázatok elbírálása 

(Gelencsér Zsolt pályázata) (270/2016.) 

 

 

2016. december 15. nyilvános 
 

1.) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása (290/2016.) 

2.) Rendelet a 2017. évi átmeneti gazdálkodásról (+ határozat a 2017. évi 

illetménykiegészítésről) (273/2016.) 

3.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő 

térítési díjak megállapításáról szóló 5/2016.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(274/2016.) 

4.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (284/2016.) 

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

bejelentések alapján tett intézkedésekről 

6.) Megállapodás és vagyonkezelési szerződés megkötése a Veszprémi Tankerületi központtal 

(293/2016.)  

7.) Pétkomm Kft. Alapító okiratának módosítása (295/2016.) 
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8.) Pétkomm Kft. „javadalmazási” szabályzat módosítása (278/2016.) 

9.) Pétfürdő Nagyközség környezeti állapota (279/2016.) 

10.) Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet kérelme (277/2016.) 

11.) Zöldhulladék gyűjtése (287/2016.) 

12.) Forrásfoglalás közbeszerzési eljárás eredmény (291/2016.) 

13.) Járdafelújítás II. ütem közbeszerzési eljárásának megindítása (286/2016.) 

14.) Fedezetbiztosítás a főépítész alkalmazásához (292/2016.) 

15.) Fedezetbiztosítás a szakmai tanácsadó további alkalmazásához (296/2016.) 

16.) Várpalotai Közüzemi Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosítása (283/2016.) 

17.) Önkormányzati közfoglalkoztatás (275/2016.) 

18.) Beszámoló a gyár alatti kiskertekben tett intézkedésekről (281/2016.) 

19.) Bocskai u. 47/1. önkormányzati lakás felújítása (289/2016.) 

20.) Önálló képviselői indítvány Miskolczi Ferenc képviselő részéről: Közlekedési rend 

változtatás (297/2016.) 

21.) Pétfürdő, Pihokker Kft úthasználati kérelme (298/ 2016.) 

22.) Angeli Katalin kérelme (301/2016.) 

 

Tájékoztatók: 

 

1.) Tájékoztató a 2016. évi beruházásokról, felújításokról (294/2016.) 

2.) Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ tájékoztatója (276/2016.) 

3.) Tájékoztató a fűtőmű közműcsatlakozási díjáról (285/2016.) 

 

VEGYES ÜGYEK 

 

 

2016. december 15. zárt 
 

1.) Jónásné Lakatos Krisztina kérelme (288/2016.) 

2.) Ingatlan felajánlások a gyár alatti kiskertekben (280/2016.) 

3.) Körmendiné Borbás Márta ingatlan felajánlása (282/2016.) 

4.) Kultúráért díj (300/2016.) 

 


