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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

1/2017.(I.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horváth István Általános 

Iskola Berhidai út 54. számú épületében 2017-ben elvégzendő konyha-étkező és vizesblokkok 

felújítása építész-gépész és villamos munkáinak tervezésére 2.300 ezer forintot irányoz elő a 

2017. évi költségvetésben. 

 

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

figyelembe, egyben felhatalmazza a szerződések megkötésére. 

 

Határidő szerződéskötésre: 2017. január 20. 

     terv beadásra: 2017. március 14. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2/2017.(I.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horváth István Általános 

Iskola Hősök terei épületében a konyha-étkező elektromos fogyasztásmérését kialakítja. 

Ennek tervezési munkáira 400 ezer forintot irányoz elő 2017. évi költségvetésében. 

 

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

figyelembe, egyben felhatalmazza a tervezési szerződés megkötésére. 

 

Határidő szerződéskötésre: január 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

3/2017.(I.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 „Körmendiné Borbás 

Márta ingatlan felajánlása” tárgyú, 23/2017. számú előterjesztés zárt ülésen történő 

tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

4/2017.(I.26.) 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 

Központ 127/2016.(II.25.) számú képviselő-testületi határozat alapján 2016. február 25-én 
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kiadott, 211-15/2016. számú alapító okiratát 2017. február 15-ei hatállyal az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

1. Az alapító okirat 3.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

      „3.1.2. székhelye: 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.” 

 

2. Az alapító okirat 3.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

      „3.2.2. székhelye: 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.” 

 

3. Az alapító okirat kiegészül a következő 4.5. ponttal: 

       „4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Pétfürdő nagyközség” 

 

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:  

                       2017. január 30. 

Felelős     a.) pontra: Horváth Éva polgármester 

                 b.) pontra: Szabóné Czifra Melinda 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

5/2017.(I.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Gondozási 

Központban a házi segítségnyújtás dolgozói létszámának növelését. Erre fedezetet a 2017. évi 

költségvetésben 1 fő munkavállaló 4 órás foglalkoztatása költségeinek beépítésével biztosítja.  

 

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

figyelembe. 

 

Határidő: költségvetés előterjesztés 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

6/2017.(I.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

10.) nyári nyitva tartását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
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„A Bölcsőde a 2017. június 1. és 2017. augusztus 31. közötti munkanapokon az alábbiak 

szerint tart nyitva: 

június 1. és  augusztus 13. között: 5.30 órától 16.00 óráig; 

augusztus 14. és  augusztus 27. között: nyári karbantartási munkálatok miatt zárva; 

augusztus 28. 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 ellátást igénylők között a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. XXXI. törvény 41. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá tartozó gyermek szerepel, 

azaz akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük - ideértve a gyermekgondozási díj, a 

gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti 

munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való 

részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint 

szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, 

betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni,  a bölcsőde 

zárva tartása alatti alternatív napközbeni ellátás megszervezéséről a gyermekjóléti alapellátás 

keretében gondoskodni kell. 

 

Határidő: a szülők tájékoztatására és nyilatkoztatására: 2017. február 28. 

                  a polgármester tájékoztatására: 2017. március 17. 

Felelős:    Papp Alexandra igazgató 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

7/2017.(I.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról 

szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a védőnői 

feladatok ellátására vonatkozóan Öskü Község Önkormányzatával megkötendő – e határozat 

mellékletét képező – megállapodást elfogadja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2017. február 15.                                                            

Felelős: Horváth Éva polgármester  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

8/2017.(I.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Pétfürdő 

Közösségi Ház és Könyvtár, valamint a Pétfürdői Közösségi Televízió 2017. március 1-jétől 

érvényesítendő javasolt tarifáit, és azt a határozat melléklete szerint jóváhagyja. 
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Felkéri a Közösségi Ház és Könyvtár Igazgatóját, hogy a Könyvtári Szabályzat 1. mellékletén 

a könyvtári szolgáltatási díjakat érintő változást vezesse át. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatokról tájékoztassa az intézmény igazgatóját. 

 

Határidő: a) a határozat megküldésére: 2017. január 31. 

                  b) a szolgáltatási díj változás átvezetésére: 2017. február 15. 

Felelős:    a) pontért: Horváth Éva polgármester 

                 b) pontért: Angeli Katalin igazgató 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

9/2017.(I.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017-ben megtartandó Péti 

Nyár rendezvényein az alábbi zenekarok fellépését támogatja: 

 

2017. június 23. 

Fellépő:  Révész-Závodi-Piramis évek  

díj:  bruttó 2.476.500,- Ft 

 

2017. június 24. 

Fellépő:  Hősök zenekar  

díj:  bruttó 550.000,- Ft 

 

Fellépő:  Demjén Ferenc  

díj:  bruttó 2.667.000,- Ft 

 

Felkéri a polgármestert, hogy jelent határozatról tájékoztassa a Közösségi Ház és Könyvtár 

igazgatóját, felkéri továbbá, hogy a költségvetési rendelet előkészítésénél a határozatban 

foglaltakat vegye figyelembe. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

10/2017.(I.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. 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. 

 

Határidő: a) a határozat megküldésére: 2017. február 3. 

                  b) eseménynaptár: 2017. február 27. 

Felelős: a) pontra: Horváth Éva polgármester 
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              b) pontra: Angeli Katalin intézményvezető 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

11/2017.(I.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal vezetője által 2017. január 12-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. 

 

Határidő a határozat megküldésére: 2017. február 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

12/2017.(I.26.) 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.) 2017. évi nyitva 

tartási rendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

„Az Óvoda a 2017. január 1. és 2017. december 31. közötti munkanapokon az alábbiak 

szerint tart nyitva: 

január 1. és augusztus 13. között: 5.30 órától 16.30 óráig; 

augusztus 14. és  augusztus 20. között: nyári karbantartási munkálatok miatt zárva; 

augusztus 21. és december 31. között: 5.30 órától 16.30 óráig” 

 

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. §(1)- (2) bekezdésének hatálya alá tartozó gyermek szerepel, 

azaz akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük - ideértve a gyermekgondozási díj, a 

gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti 

munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való 

részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint 

szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, 

betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról 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: 2017. február 10. 

                  b) a nyitva tartás közzétételére a helyi televízió képújságjában és az önkormányzati   
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                      honlapon: 2017. február 10. 

       c) a szülők tájékoztatására és nyilatkoztatására: 2017. február 28.  

                  d) a polgármester tájékoztatására: 2017. március 9. és 2017. november 9. 

                  e) igény esetén az alternatív napközbeni ellátás módjára vonatkozó javaslat  

                      előterjesztésére: 2017. március havi testületi ülés   

                                                             

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

      b) pontra: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

                 e) pontra:  Horváth Éva polgármester és 

                                  Papp Alexandra Gondozási Központ vezetője 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

13/2017.(I.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő  Nagyközség Önkormányzatának  Képviselő-testülete a  

Képviselő-testület 2017. 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 

             Szabóné Czifra Melinda jegyző 

  Intézményvezetők 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

14/2017.(I.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Láng Géza 

alpolgármester javaslatát, mely a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet 

és Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata között megkötendő Haszonkölcsön Szerződés egy 

éven belüli felülvizsgálatára irányul.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

15/2017.(I.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kolping Oktatási és Szociális 

Intézményfenntartó Szervezet és Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata között megkötendő 

Haszonkölcsön Szerződést jóváhagyja.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
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Határidő: 2017. január 27. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

16/2017.(I.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetésével összefüggésben a képfelvevők által 

rögzített felvételek folyamatos megfigyelésének biztosítása érdekében Pétfürdő 

Polgárőrségével kössön feladatellátási-megállapodást. 

 

A Polgárőrség részére a megállapodásból eredő feladatellátásra a 2016. évi támogatási keretet 

+ 1 millió forinttal megemeli.  

 

A közterület-felügyelet részére a feladatellátásból eredő megnövekedett költségeket a 2017. évi 

költségvetés összeállításánál a jegyző vegye figyelembe.  

 

Egyben felkéri a polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetés összeállításánál a határozatban 

foglaltakat vegye figyelembe.  

 

Határidő: a) költségek kidolgozására: költségvetés elfogadása 

                  b) a megállapodás megkötésére: 2017. március 1. 

Felelős:  a) pontért Horváth Éva polgármester és   

                                Szabóné Czifra Melinda jegyző 

               b) pontért: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

17/2017.(I.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetésével összefüggésben a műveleti napló alapján 

havonta írásban tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

18/2017.(I.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

közterületi térfigyelő kamerarendszer működésével kapcsolatban egyeztessen időpontot a 

kivitelezővel, a műszaki ellenőrrel, a tervezővel és a közterület-felügyelőkkel személyes 

megbeszélés céljából 2017. március 15-ig. 
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Továbbá felkéri a jegyzőt, hogy biztosítson lehetőséget a Képviselő-testületnek a 

kamerarendszer működésének megtekintésére fenti időpontig.  

 

Határidő: 2017. március 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

              Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

19/2017.(I.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

347/2016.(IX.1.),        348/2016.(IX.1.),        350/2016.(IX.1.),        351/2016.(IX.1.), 

352/2016.(IX.1.),        353/2016.(IX.1.),        354/2016.(IX.1.),        355/2016.(IX.1.), 

357/2016.(IX.1.),        358/2016.(IX.1.),        359/2016.(IX.1.),        360/2016.(IX.1.), 

361/2016.(IX.1.),        362/2016.(IX.1.),        363/2016.(IX.1.),        364/2016.(IX.1.), 

365/2016.(IX.1.),        366/2016.(IX.1.),        367/2016.(IX.1.),        374/2016.(IX.1.), 

416/2016.(IX.29.),      417/2016.(IX.29.),      418/2016.(IX.29.),      453/2016.(X.27.), 

474/2016.(X.27.),       475/2016.(X.27.),        476/2016.(X.27.),       477/2016.(X.27.), 

490/2016.(XI.24.),      499/2016.(XI.24.),      501/2016.(XI.24.),      502/2016.(XI.24.), 

514/2016.(XI.24.),      517/2016.(XI.24.),      518/2016.(XI.24.),      519/2016.(XI.24.), 

520/2016.(XI.24.),      529/2016.(XII.15.),     535/2016.(XII.15.),    540/2016.(XII.15.), 

543/2016.(XII.15.),     544/2016.(XII.15.),     545/2016.(XII.15.),    546/2016.(XII.15.), 

548/2016.(XII.15.),     554/2016.(XII.15.),     555/2016.(XII.15.),    559/2016.(XII.15.), 

560/2016.(XII.15.),     562/2016.(XII.15.),     565/2016.(XII.15.),    567/2016.(XII.15.), 

568/2016.(XII.15.),     569/2016.(XII.15.),     570/2016.(XII.15.),    573/2016.(XII.15.). 

 

2.) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 498/2016.(XI.24.) számú 

képviselő-testületi határozat végrehajtásának határidejét 2017. március 30-ra módosítja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

20/2017.(I.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

évi CXCV. törvény 8/A. §-a szerinti alapítói jogkörében eljárva a „Panelkuckó” 

Napköziotthonos Óvoda 251/2013.(V.30.) számú képviselő-testületi határozattal 2013. március 

30-án kiadott alapító okiratát 2017. február 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 és a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Panelkuckó 

Napköziotthonos Óvoda 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: 
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„1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda” 

 

3. Az alapító okirat 3.) pontja – mely a módosított okiratban 6.2. pont alatt szerepel – 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám a köznevelési 

intézménybe 

 
feladatellátási hely 

megnevezése 

tagozat 

megjelölése 

maximális 

gyermek-, 

tanulólétszám 

1 
8105 Pétfürdő, Liszt 

Ferenc utca 17. 

óvodai csoport 200” 

 

4. Az alapító okirat 5.) pontja – mely a módosított okiratban 4.1. pont alatt szerepel – helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja, valamint a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1.1 pontja és 8. §-a szerinti óvodai 

nevelés biztosítása.” 

 

5. Az alapító okirat 8.) pontja – mely a módosított okiratban 4.4. pont alatt szerepel – kiegészül 

a következő kormányzati funkciószámokkal és kormányzati funkció megnevezésekkel, 

valamint azzal egyidejűleg a 096010 kormányzati funkciószám és Óvodai intézményi 

étkeztetés kormányzati funkció megnevezés elhagyásra kerül: 

  

„041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás  

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás  

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

098023 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység 

szakmai feladatai 

098024 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység 

működtetési feladatai” 

 

6. Az alapító okirat 10.) 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” 

 

7. Az alapító okirat 11.) 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.” 

 

8. Az alapító okirat 13.) pontja – mely a módosított okiratban 6.1. pont alatt szerepel – 

helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„6.1. A köznevelési intézmény 

  6.1.1. típusa: Óvoda 

  6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: Óvodai nevelés. A gyermeket 

három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 

  6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az intézmény gazdasági szervezettel 

nem rendelkező költségvetési szerv. Gazdasági feladatait a Pétfürdői 

Polgármesteri Hivatal (székhelye: 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.) látja el.” 

 

9. Az alapító okirat 15.) pontja – mely a módosított okiratban 5.2. pont alatt szerepel – 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5.2. költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII.  törvény 

2 
munkaviszony A munka törvénykönyvéről szóló 2012. 

évi I. törvény 

3 
munkavégzésre irányuló egyéb 

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” 

 

10. Az alapító okirat 16.) pontja – mely a módosított okiratban 6.3. pont alatt szerepel – 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

       „6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

 

ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi 

száma 

vagyon feletti 

rendelkezés joga vagy a 

vagyon használati joga 

az ingatlan 

funkciója, 

célja 

1 
8105 Pétfürdő,  

Liszt Ferenc utca 17. 

2297/21 vagyonkezelő óvodai 

nevelés” 

 

11. Az alapító okirat kiegészül a következő – a módosított okiratban 1.2. pont alatt szereplő – 

rendelkezéssel: 

„1.2. A költségvetési szerv 

         1.2.1. székhelye: 8105 Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 17.” 

 

12. Az alapító okirat kiegészül a következő – a módosított okiratban 2.1. és 2.2. pont alatt 

szereplő – rendelkezéssel: 

„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2002.01.01. 

„2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

         2.2.1. megnevezése: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 

         2.2.2. székhelye: 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.” 

 

13. Az alapító okirat kiegészül a következő – a módosított okiratban 4.3. pont alatt szereplő – 

rendelkezéssel: 

„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A gyermek hároméves korától a 

tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és 
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a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magában foglaló 

óvodai nevelési tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása. A sajátos nevelési 

igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő speciális eszközökkel, 

foglalkozásokkal, ellátással összefüggő feladatok ellátása. Az óvodai nevelés, 

ellátás (beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését ellátását 

is) köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása. Az óvodai 

ellátottak részére biztosított étkeztetéssel összefüggő feladatok ellátása. Korai 

fejlesztés és fejlesztő nevelés ellátása.” 

 

14. Az alapító okirat 2., 4., 6., 9., 12., 17.  pontja elhagyásra kerül. 

 

15. Az alapító okirat záradéka helyébe a következő – a módosított okiratban 7. pont alatt 

szereplő – záró rendelkezések lépnek: 

„7. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2017. év február hó 15. napjától kell alkalmazni, ezzel 

egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. május 30-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: 2017. január 30. 

Felelős     a.) pontra: Horváth Éva polgármester 

                 b.) pontra: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

21/2017.(I.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

1.) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdői Polgármesteri 

Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére Magyarország 2017. évi központi 

költségvetéséről 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 

2017. január 1-től december 31-ig a köztisztviselői illetményalapot 54.100.- Ft-ban 

állapítja meg, egyúttal keretet biztosít a csoportvezetők részére adható vezetői pótlékra, 

valamint a köztisztviselők részére adható képzettségi pótlékra. 

Felkéri a jegyzőt, hogy a képzettségi pótlékra jogosító munkaköröket a Hivatal Szervezeti 

és Működési Szabályzatában jelenítse meg és terjessze a Képviselő-testület elé a február 

havi ülésre. 

 

2.) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott 

közalkalmazottak fenntartó által garantált illetményemelésének mértékét 2017. január 01-

től december 31-ig az alábbiak szerint állapítja meg: 
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a) az alapfokú végzettséggel rendelkező közalkalmazottak esetében az önkormányzati 

bérkiegészítés mértéke 32 %, 

b) a középfokú végzettségű közalkalmazottak esetében az önkormányzati bérkiegészítés 

mértéke 35 %, 

c) a felsőfokú végzettségű közalkalmazottak esetében az önkormányzati bérkiegészítés 

mértéke 38 %. 

 

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

béremelésben részesülő közalkalmazottak esetében a Képviselő-testület 

illetménykiegészítést továbbra sem biztosít. 

 

4.) A 2.) pontban foglaltaktól eltérően a 2013-tól központi béremelésben részesülő 

közalkalmazottak esetében – amennyiben a 2. pont szerinti illetménykiegészítés összege 

magasabb – a központi béremelés az a 2.) pont szerinti illetménykiegészítés különbözetét 

biztosítja a fenntartó által garantált illetményemelésként. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet előkészítésénél a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: költségvetési rendelet előkészítése 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

22/2017.(I.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatnál és 

intézményeinél foglalkoztatott dolgozók  

 

a) 2017. évi jutalmazásának céljából a 2017. évi költségvetés személyi juttatás kiadási 

előirányzatán belül a jutalmazásra felhasználható keret mértékét valamennyi intézménye 

esetében az intézmény 2017. január 1-én érvényes rendszeres havi bértömegének 2,5 

szorosában állapítja meg.  

b) cafetéria juttatásának céljából – a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 

2016. évi XC. törvény 59. § (4) bekezdésében előírt korlátra figyelemmel – 2017. évben 

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

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

jogosult. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet előkészítésénél a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: költségvetési rendelet előkészítése 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

23/2017.(I.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §. (4) bekezdés d) pontjában 

meghatározottak alapján megállapítja, hogy Horváth Éva polgármester 2017. január 1-től 

havi 548.400,-Ft, azaz Ötszáznegyvennyolcezer-négyszáz forint összegű illetményre jogosult. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy Horváth Éva polgármester illetményének változásával kapcsolatban a 

szükséges intézkedéseket a Magyar Államkincstárnál tegye meg.  

 

Határidő: 2017. január 27. 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

24/2017.(I.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §. (6) bekezdésében 

meghatározottak alapján megállapítja, hogy Horváth Éva polgármester 2017. január 1-től 

havi illetménye 15 %-ának megfelelő mértékű, azaz havi 82 260,-Ft, azaz Nyolcvankettőezer-

kettőszázhatvan forint összegű költségtérítésre jogosult. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a megállapított költségtérítés folyósításához a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

 

Határidő: 2017. január 27., majd minden hónap 5. napjáig 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

25/2017.(I.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Láng Géza társadalmi 

megbízatású alpolgármester tiszteletdíját – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 80. §. (2) bekezdésében meghatározottak alapján – 2017. január 

1-ei hatállyal, havi 188 800,- Ft, azaz Egyszáznyolvannyolcezernyolcszáz forint összegben 

állapítja meg. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy 

a) a megállapított tiszteletdíj folyósításához szükséges intézkedéseket tegye meg, 

b) e döntésre a 2017. évi költségvetés összeállítása során legyen figyelemmel. 

 

Határidő: a) 2017. január 27. 

                  b) költségvetés tárgyalása 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

26/2017.(I.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdésében 

meghatározottak alapján megállapítja, hogy Láng Géza alpolgármester 2017. január 1-től 

havi tiszteletdíja 15 %-ának megfelelő mértékű, azaz havi 28.320,- Ft, azaz 

Huszonnyolcezerháromszázhúsz forint összegű költségtérítésre jogosult. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy 

a) az e határozatnak megfelelő mértékű költségátalány kifizetéséről gondoskodjék, 

b) e döntésre a 2017. évi költségvetés összeállítása során legyen figyelemmel. 

 

Határidő: a) minden hónap 5. napjáig 

                  b) költségvetés tárgyalása 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

27/2017.(I.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

szolgáltatások 2017. január 1-től érvényesíthető díjtételeit a határozat melléklete szerint 

elfogadja. 

 

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

 

Határidő aláírásra: 2017. január 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester    

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

28/2017.(I.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Humán 

Bizottság javaslatát, mely szerint a 2017. évi költségvetésben a civil szerveződések, közösségek 

támogatási kerete 15 millió Ft legyen, megemelve a 6.033.792,- Ft-os maradvánnyal. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

29/2017.(I.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Pénzügyi 

Bizottság javaslatát, mely szerint a Humán Bizottság hatáskörébe tartozó támogatási keret 
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2016. évi 6.033.792,- Ft-os maradványa a 2017. évi költségvetésben az általános tartalékba 

kerüljön be. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

30/2017.(I.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Bizottság beszámolóját 

a „civil szerveződések, közösségek 2016. évi támogatásáról, különös tekintettel a Humán 

Bizottság hatáskörébe utalt pénzösszegek felhasználására” megtárgyalta és elfogadta. 

 

A Humán Bizottság hatáskörébe tartozó támogatási keret 2016. évi pénzmaradványát 

6.033.792,- Ft-ban állapítja meg.  

  

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

31/2017.(I.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a FutaPét Tömegsport Egyesület 

(Székhely: Pétfürdő, Liszt F. u. 30.)  kérelmét támogatja, és az Önkormányzat tulajdonában 

levő Hősök tere 17. szám előtt található légópincét (hrsz: 2385/19) tárolás céljára a FutaPét TE 

részére bérbe adja.  

 

A bérleti díj: 0,- Ft/ hónap, a rezsidíj fizetése a bérlőt terheli.  

A bérleti szerződés 2017. február 15-től határozatlan időre szól, mindkét fél részéről 30 napos 

felmondási idő kikötésével. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 

Határidő: a szerződés aláírására: 2017. február 10.   

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

32/2017.(I.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Liszt Ferenc utca 48. számú lépcsőház előtti parkolóban (a kimenő járda mellé) 1 db 

mozgáskorlátozott parkolóhelyet festet fel és kiegészítő táblát helyeztet el. 

A munkálatok költségeinek fedezetét a 2017. évi költségvetésében biztosítja. 

 

A testület felkéri a polgármestert a munkálatok megrendelésére, egyúttal felhívja, hogy a 

határozatban foglaltakra a költségvetés összeállítása során legyen figyelemmel. 

 

Határidő: a kivitelezésre: 2017. március 20.   

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

33/2017.(I.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az RTL Klub 

ajánlatát és úgy határozott, hogy a Képviselő-testület nem kíván szerződést kötni a Daylight 

Média Kft-vel. 

 

Határidő: értesítés: február 5. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

34/2017.(I.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Humán 

Bizottság javaslatát, mely szerint a GUX-678 forgalmi rendszámú SUZUKI típusú 

személygépkocsit ne adja el a Képviselő-testület, hanem kapják meg használatra a közterület-

felügyelők. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

35/2017.(I.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesíti a GUX-678 forgalmi 

rendszámú SUZUKI típusú önkormányzati tulajdonú személygépkocsit. 

Elővásárlási jogot biztosít a Polgárőrség tagjainak. A gépkocsi eladási ára bruttó 302.000,- Ft. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az értékesítésről. 

 

Határidő aláírásra: 2017. február 28. 

Felelős: Horváth Éva polgármester    

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

36/2017.(I.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

írásban keresse meg a háziorvosokat, hogy a beteghívó rendszert a rendelő várótermének 

megnyitásakor szíveskedjenek bekapcsolni. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

37/2017.(I.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

írásban keresse meg a „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft-

t, hogy a 2017. január 05-én megküldött, Tóth Józsefnek címzett, VKSZ-vhknpikt-00036/2017 

iktatószámú levelükben hivatkozott állásfoglalást küldje meg.  

 

Amennyiben az állásfoglalás nem tartalmazza a hivatkozott jogszabályhelyeket, úgy 

levelükben azok megjelölését is kéri.  

 

Határidő a levél elküldésére: 2017. február 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

38/2017.(I.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a 

Településfejlesztési Bizottság javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület a Bánya u. 1. szám 

alatti ház Berhidai úti utcafrontja elé szalagkorlátot telepítsen.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

39/2017.(I.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

intézkedjen a Katona József utca bal oldalán lévő rossz állapotú járda elbontásáról, a helyének 

parkosításáról. Amennyiben a 2016. évi járdaberuházás kivitelezési szerződésében ez szerepelt, 

akkor a kivitelezővel végeztesse el a munkát, ha nem volt a szerződésben, akkor a 2017. évi 

tervezett beruházások között szerepeljen. 

 

Egyben felkéri a polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetés összeállításánál a határozatban 

foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: 2017. évi költségvetés tárgyalása 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

40/2017.(I.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Pétkomm Kft-t, hogy 

félévente, de különösen a síkosság-mentesítési időszak végén Pétfürdő utcáit seprűs-porszívós 

autóval takarítsa fel, valamint a szelektív hulladékszigeteket rendszeresen tisztítsa. 
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Határidő: a) határozat megküldésére: 2017. február 10. 

                b) munkák elvégzésére: folyamatos 

Felelős: a) pontért: Horváth Éva polgármester 

              b) pontért: Füle Tibor ügyvezető 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

41/2017.(I.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

település utcáinak kátyúzását garanciális jótállás keretében, vagy saját önerőből.  

 

A 2017. évi költségvetésben kátyúzásra 3 millió Ft-ot irányoz elő.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetés összeállításánál a határozatban 

foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: 2017. évi költségvetés összeállítása 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

42/2017.(I.26.) 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, xxxxxxxxxxxxxxxx szám 

alatti lakos, tulajdonossal. 

 

Megbízza a polgármestert, hogy a vételárról folytasson tárgyalást a tulajdonossal. 

 

Határidő: egyeztetésekről a beszámoló a 2017. februári testületi ülésen  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

43/2017.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

14. számú részletező tábla alapján elfogadja az ÓVODA 2017. évi működési költségvetésének 

tervezetét 90.630 ezer Ft bevétellel és 176.212 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  

44/2017.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Óvoda 2017. 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 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

45/2017.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

16. számú részletező tábla alapján elfogadja az Gondozási Központ 2017. évi működési 

költségvetésének tervezetét 41.137 ezer Ft bevétellel és 121.705 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  

46/2017.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Gondozási Központ 2017. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 500 

    Fénymásoló 320 

    Bölcsőde – energetikai felújítás 2.800 

Összesen: 3.620 

 

Felújítás  ezer Ft 

    3 db gyermekmosdó felújítás 3.500 

Beruházás  

    Kisértékű tárgyi eszközök 400 

    1 db Laptop 220 

Összesen: 4.120 
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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  

47/2017.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

15. számú részletező tábla alapján elfogadja a Közösségi Ház és Könyvtár 2017. évi működési 

költségvetésének tervezetét 7.565 ezer Ft bevétellel és 100.062 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  

48/2017.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Humán 

Bizottság javaslatát, mely szerint a Közösségi Ház és Könyvtár felhalmozási kiadásainak 3.3 

sorára, a TV. Stúdió hangszigetelésre 1.800 ezer Ft-ot tervezzen be. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

49/2017.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Humán 

Bizottság javaslatát, mely szerint a Közösségi Ház és Könyvtár felhalmozási kiadásainak 3.4 

sorára, a Színpad akusztikai felújításra (tervezésre) 400 ezer Ft-ot állítson be. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

50/2017.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közösségi Ház és Könyvtár 

2017. évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

    Kisértékű tárgyi eszközök 300 

    Hálózati adatmentő egység 260 
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Összesen: 560 

 

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  

51/2017.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szakfeladatra sorolható – 

Adósságkonszolidációs pályázat alapján önkormányzat által elvégzendő beruházás, felújítási 

munkák 2017. évi felhalmozási kiadását – a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár beruházásait 

érintően – az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Közösségi Ház -napelemes elektromos energia 

ellátás 15.957 

HMKE telepítés műszaki ellenőrzés 300 

Közösségi Ház 2 db. Rádiós mikrofon szett 302 

4 db. Laptop operációs rendszerrel (Köz.Ház) 1.000 

3 db. Projektor vetítővászonnal (Köz.Ház) 733 

Közösségi Ház kisértékű tárgyi eszköz (szék: 100 

db, fotel: 4 db, keverőpult, reflektorok: 20 db.) 2.477 

Felújítás  

Közösségi Ház - homlokzat, lábazat, lapostető 

hőszigetelés, nyílászáró csere 81.201 

Közösségi Ház fűtés korszerűsítés 9.780 

Közösségi Ház fűtés korszerűsítés műszaki 

ellenőrzés 200 

 Összesen: 111.950 

 

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  

52/2017.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 1. 

számú részletező tábla alapján elfogadja a Polgármesteri Hivatal 2017. évi működési 

költségvetésének tervezetét 1.080 ezer Ft bevétellel és 167.372 ezer Ft kiadással. 

 



HATÁROZATOK                                                                                                              2017. 

 22  

 

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  

53/2017.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 2. 

számú részletező tábla alapján elfogadja az Állategészségügy 2017. 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  

54/2017.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 3. 

számú részletező tábla alapján elfogadja a Közvilágítás 2017. évi működési költségvetésének 

tervezetét 0 Ft bevétellel és 12.065 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  

55/2017.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 4. 

számú részletező tábla alapján elfogadja a Köztemető 2017. évi működési költségvetésének 

tervezetét 1.000 ezer Ft bevétellel és 10.947 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  

56/2017.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 5. 

számú részletező tábla alapján elfogadja a Köztisztasági tevékenység 2017. évi működési 

költségvetésének tervezetét 0 Ft bevétellel és 12.828 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  

57/2017.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 6. 

számú részletező tábla alapján elfogadja a Parkfenntartás 2017. évi működési költségvetésének 

tervezetét 0 Ft bevétellel és 39.191 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  

58/2017.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 7. 

számú részletező tábla alapján elfogadja a Községgazdálkodás 2017. évi működési 

költségvetésének tervezetét 21.361 ezer Ft bevétellel és 40.750 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  

59/2017.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 8. 

számú részletező tábla alapján elfogadja a Strand és tó üzemeltetés 2017. évi működési 

költségvetésének tervezetét 0 Ft bevétellel és 4.584 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  

60/2017.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 9. 

számú részletező tábla alapján elfogadja az Utak, Hidak 2017. évi működési költségvetésének 

tervezetét 0 Ft bevétellel és 12.700 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  

61/2017.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

10. számú részletező tábla alapján elfogadja a Felszíni vízelvezetés 2017. évi működési 

költségvetésének tervezetét 0 Ft bevétellel és 3.507 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  

62/2017.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

11. számú részletező tábla alapján elfogadja az Orvosi Rendelő 2017. évi működési 

költségvetésének tervezetét 1.500 ezer Ft bevétellel és 5.144 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  

63/2017.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

12. számú részletező tábla alapján elfogadja a Szakfeladatra nem sorolható feladatok 2017. évi 

működési költségvetésének tervezetét 5.000 ezer Ft bevétellel és 46.880 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  

64/2017.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

13. számú részletező tábla alapján elfogadja az Iskola 2017. évi működési költségvetésének 

tervezetét 11.406 ezer Ft bevétellel és 51.376 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  

65/2017.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint az Átadott pénzeszközök táblában a Rendőrség támogatása 

700 ezer Ft helyett 500 ezer Ft-ra csökkenjen. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

66/2017.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint az Átadott pénzeszközök táblában a civil szervezetek 

bizottsági hatáskörébe eső támogatás összege 12 millió Ft-ra csökkenjen. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

67/2017.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

„II. átadott pénzeszközök 2017. évi költségvetése” részletező tábla alapján az átadott 

pénzeszközök költségvetési tervezetét 57.795 ezer Ft kiadással elfogadja. 

 

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

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

68/2017.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Humán 

Bizottság javaslatát, mely szerint a Szociálpolitikai juttatások önkormányzati tábla 2. pontjában 

lévő Lakhatási támogatás 15 millió Ft-ját 1 millió Ft-tal csökkentse.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

69/2017.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Humán 

Bizottság javaslatát, mely szerint a Szociálpolitikai juttatások önkormányzati tábla 4. pontjában 

lévő Létfenntartási támogatás 10 millió Ft-os előirányzatát 1 millió Ft-tal csökkentse.  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

70/2017.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

„III. szociálpolitikai juttatások 2017. évi költségvetése” részletező táblák alapján elfogadja az 

Önkormányzat szociálpolitikai juttatások költségvetési tervezetét 0 Ft bevétel és 52.396 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  

71/2017.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

„III. szociálpolitikai juttatások 2016. évi költségvetése” részletező táblák alapján elfogadja a 

Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai juttatások költségvetési tervezetét 2.000 ezer Ft bevétel 

és 2.000 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  

72/2017.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Iskola 2017. évi felhalmozási 

kiadását az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Felújítás  ezer Ft 

Berhidai út 54. épület statikai megerősítése (kivitelezés) 40.000 

Berhidai út 54. épület statikai megerősítése (műszaki 

ellenőrzés) 400 

Berhidai út 54. - vizesblokk, konyha felújítás tervezés 

(építész, gépész, villany) 2300 

Berhidai út 54. - vizesblokk, konyha felújítás 

kivitelezés 85.000 

Berhidai út 54. - vizesblokk, konyha felújítás műszaki 

ellenőrzés 500 

Garanciális visszatartás Berhidai út 54. lépcső 251 
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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  

73/2017.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2017. 

évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 500 

Felirat hivatalra 500 

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  

74/2017.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Temető 2017. évi felhalmozási 

kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 200 

Kerítés építés (70 fm) 800 

    Információs tábla 2 db 300 

Összesen: 1.300 

Garanciális visszatartás előtető 190 

Garanciális visszatartás ablakcsere 15 

Garanciális visszatartás kerítés áthelyezés 57 

Garanciális visszatartás kosárpálya műanyag borítás 218 

Beruházás  

Kisértékű tárgyi eszközök 400 

Hősök tere 1. elektromos fogyasztásmérés tervezése 381 

Hősök tere 1. elektromos fogyasztásmérés kivitelezése 2.000 

Hősök tere 1. elektromos fogyasztásmérés műszaki 

ellenőrzése 200 

Összesen: 131.912 
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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  

75/2017.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Láng Géza 

alpolgármester javaslatát, mely szerint a Garázstelep tervezésre, engedélyezésre 3 millió Ft-ot 

irányozzon elő a Képviselő-testület a költségvetésben.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

76/2017.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Községgazdálkodás 2017. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 300 

    Térfigyelő kamerarendszer bonyolítás, műszaki     

    ellenőrzés 200 

    Térfigyelő kamerarendszer bonyolítás   

    kivitelezés 2.963 

    Távfűtőmű (közműcsatlakozások,     

    közműfejlesztések, stb.) 15.000 

Összesen: 18.463 

 

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  

77/2017.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felszíni vízelvezetés 2017. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  
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Beruházás ezer Ft 

Vízkár elhárítási terv 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  

78/2017.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tó 2017. évi felhalmozási 

kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 100 

Összesen:  100 

 

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  

79/2017.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Strand 2017. évi felhalmozási 

kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Forrásfoglalás műszaki bonyolítás 4.000 

    Forrásfoglalás kivitelezés 135.000 

    Forrásfoglalás üzembe helyezés 500 

    Forrásfoglalás közműfejlesztés (villany) 5.000 

    Strand tervek közbeszerzés 500 

    Strand tervezés, engedélyezés (indítás) 3.000 

Összesen: 148.000 

 

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  

80/2017.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Parkfenntartás 2017. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 500 

    Felújítás  

    Garanciális visszatartás Berhidai út terméskő   

    támfalak felújítása 42 

Összesen: 542 

 

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  

81/2017.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a 

Településfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság javaslatát, mely szerint a Hősök tere 16. 

szám melletti parkoló tervezésére 500 ezer Ft-ot irányozzon elő a Képviselő-testület a 

költségvetésben.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

82/2017.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az Utak, hidak 2017. évi felhalmozási kiadását az 

alábbiak szerint fogadja el: 

Beruházás ezer Ft 

Garanciális visszatartás járda építés (Bánya u. - Kaposi 

víztározó) 183 

Garanciális visszatartás útépítés (Ifjúság útja - Temető utca) 629 

Garanciális visszatartás (2014. előtti) 214 

Járda és térburkolat építés (Temető u, Peytu liget, 

Szabadtéri) 15.000 

Műszaki ellenőrzés (Temető, Peytu, Szabadtéri) 300 

Temető út - parkoló, járda tervezés, engedélyeztetés 1.200 

Liszt F. u. 22. járda kiegészítése 150 

Berhidai u. szalagkorlát (tervezés, engedély, kivitelezés) 2.000 
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Pétfürdő 

Nagyközség  

 

 

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  

83/2017.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közvilágítás 2017. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

    Sugár úti bontott kandeláberek megvétele 2.150 

    Fitnesspark közvilágítás kivitelezés 1.500 

    Garanciális visszatartás (Ifjúság u. - Temető u.) 160 

    Felújítás  

    Fitnesspark közvilágítás tervezés 200 

Összesen: 4.010 

 

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  

84/2017.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ivóvíz, szennyvíz 2017. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Felújítás ezer Ft 

    Garanciális visszatartás - Temető u. ivóvíz 70 

    Beruházás  

    Bántapusztai vízbázis energiaellátás 1.150 

    Temető u. vízvezeték bővítés 1.150 

Összesen: 2.770 

 

Felújítás  

Garanciális visszatartás Liszt F. u. 3. lépcső 22 

Garanciális visszatartás járda kivitelezés (Újmandulás, 

Klapka, Kazinczy, Kosztolányi, Eötvös) 1.681 

Hulladéktároló kialakítása 150 

Horizont mögötti szervízút korrekció 300 

Összesen: 21.829 
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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  

85/2017.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Orvosi rendelő 2017. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Felújítás ezer Ft 

    Kisértékű tárgyi eszközök 500 

    3 db nagy teljesítményű mozgás érzékelő reflektor 200 

Összesen: 700 

 

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  

86/2017.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Köztisztaság 2017. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 300 

Hulladékudvar tervezés 3.000 

Összesen: 3.300 

 

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  

87/2017.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szakfeladatra nem sorolható 

önkormányzati feladatok 2017. évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

    Képviselői laptopok (14 db) 3.500 

Összesen: 3.500 

 

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  

88/2017.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Állategészségügyi szolgálat 

2017. évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 0 

Összesen: 0 

 

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  

89/2017.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

régi Polgármesteri Hivatal épületének felújításáról készítsen előterjesztést a márciusi testületi 

ülésre.  

 

Határidő: 2017. márciusi testületi ülés 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

90/2017.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szakfeladatra sorolható - 

Adósságkonszolidációs pályázat alapján önkormányzat által elvégzendő beruházás, felújítási 

munkák 2017. évi felhalmozási kiadását - az 51/2017.(II.9.) számú határozattal elfogadott 

beruházásokon felül - az alábbiak szerint fogadja el:  

 

 Beruházás ezer Ft 

Video kamera 200 

Régi hivatali épület számítógépes 

munkaállomás szoftver telepítéssel 250 

Temető 2 db kolumbárium telepítése 2.040 

Temető 26 db urnakeszon építése 2.000 

Felújítás  

Régi hivatali épület felújítása (építészet, 

gépészet, vill.) 35.200 

Régi hivatali épület műszaki ellenőrzés 

(gépészet, vill.) 500 

Járdafelújítás II. ütem (Diófa, Madách, 

Szőlőskert, Mikes, Liszt, Akácfa, Bánk bán, 

Tiborc) 40.000 

Járdafelújítás II. ütem műszaki ellenőrzés 657 

 Összesen: 80.847 

 

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  

91/2017.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szakfeladatra sorolható ASP 

pályázat 2017. évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

4 db Számítógépes munkaállomás 1.350 

2 db Laptop 700 

Összesen: 2.050 

 

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  

92/2017.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Humán 

Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület 

Ingatlanvásárlásra 15 millió Ft-ot irányozzon elő a céltartalékban.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

93/2017.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés 

tervezetben a tartalékot az alábbiak szerint fogadja el:  

 

1.) Általános tartalék   27.444 ezer Ft  

2.) Céltartalék    17.997 ezer Ft  

     a) Környezetvédelmi alap     2.997 ezer Ft 

     b) Lakóház energetikai program   15.000 ezer Ft 

 

Tartalékok összesen:    45.441 ezer Ft 

 

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  

94/2017.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester által előterjesztett 

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

Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 955.938 ezer Ft-

ban, kiadási főösszegét 1.657.656 ezer Ft-ban, a hiányt – melynek fedezete a várható 2016. évi 

maradvány – 701.718 ezer Ft-ban állapítja meg. 

  

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

Képviselő-testület elé. 

 

Határidő: 2017. február 23-ai testületi ülés 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

95/2017.(II.9.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdői Polgármesteri 

Hivatalban igazgatási szünetet rendel el az alábbi időszakokra vonatkozóan:  

 

a) a nyári időszakban: 2017. július 24-től augusztus 27-ig, 

b) a téli időszakra: 2017. december 25-től 2018. január 7-ig. 

 

Határidő: helyi médiában történő közzétételre: 2017. március 31. 

                 a lakosság hirdetményi úton történő értesítésére:  

                 a): 2017. július 1. 

                 b): 2017. december 1. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

96/2017.(II.16.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtekintette az iskola Berhidai 

úti épülete felújításának (konyha-étkező, vizesblokkok) munkaközi terveit és azt jóváhagyja az 

alábbi módosítással: 

a) amennyiben jogszabályi előírások nem tiltják, valamint az iskola működését nem 

akadályozza, eltávolítja az épületében lévő vasszerkezetes lengőajtókat, a teljes 

tartószerkezettel együtt.  

 

Kéri a Tervezőt, hogy az észrevételek figyelembevételével készítse el a végleges tervet. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

97/2017.(II.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

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

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

felújításának támogatására beérkezett pályázatok elbírálása” tárgyú, 46/2017. számú 

előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

98/2017.(II.23.) 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. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

99/2017.(II.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

349/2016.(IX.1.),        368/2016.(IX.1.),          372/2016.(IX.1.),          469/2016.(X.27.), 

510/2016.(XI.24.),      547/2016.(XII.15.),      556/2016.(XII.15.),       558/2016.(XII.15.), 

569/2016.(XII.15.),     571/2016.(XII.15.),      572/2016.(XII.15.),       574/2016.(XII.15.), 

1/2017.(I.12.),                 2/2017.(I.12.),               4/2017.(I.26.),               5/2017.(I.26.), 

11/2017.(I.26.),             20/2017.(I.26.),              21/2017.(I.26.),            22/2017.(I.26.) 

23/2017.(I.26.),             24/2017.(I.26.),              25/2017.(I.26.),            26/2017.(I.26.), 

27/2017.(I.26.),             31/2017.(I.26.),              37/2017.(I.26.),            40/2017.(I.26.), 

41/2017.(I.26.). 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

100/2017.(II.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

A Képviselő-testület felszólítja a Pétkomm Kft-t ügyvezető igazgatóját, hogy a 40/2017.(I.26.) 

számú képviselő-testületi határozatot tartsa be. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

101/2017.(II.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Bizottság, a 

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

beszámolót e l f o g a d j a. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

102/2017.(II.23.) 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. 
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Felhatalmazza a polgármestert, hogy e határozatot Berhida város polgármestere részére küldje 

meg.  

 

Határidő:2017. március 1. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

103/2017.(II.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 466/2016.(X.27.) számú 

határozata alapján 2017-ben elvégezteti az iskola Berhidai út 54. számú épületének statikai 

megerősítését. 

Ennek érdekében közbeszerzési eljárást folytat le. 

A kivitelezés fedezete a 2017. évi költségvetésben e célra előirányzott keret. 

A Képviselő-testület az ajánlattételi felhívást a határozat mellékleteként az alábbi módosítással 

elfogadja: 

a) A felhívás 3.1. pontjából maradjon ki a „késedelemmel érintett munkarész” szövegrész. 

b) A vállalkozói szerződés 3.5 pontjából maradjon ki az „esetlegesen import” szövegrész. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az eljárás megindításáról. 

 

Határidő: 2017. március 1. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

104/2017.(II.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

„Iskola statikai megerősítése” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását küldje meg a 

Stabil Otthon Kft. Balatonfüred 

8200 Balatonfüred, Csárda u. 5. 

2. sz. Mélyépítő Kft. 

8600 Siófok, Tanácsház u. 24. 1/16. 

A.A.L. Arte Építőipari Kft. Budapest 

1182 Budapest, Ganz Ábrahám u. 25/a 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

105/2017.(II.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános pályázatot ír ki a 
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Panelkuckó Napközi Otthonos Óvoda 

Pétfürdő, Liszt Ferenc u. 17. 

 

magasabbvezetői - 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 márciusi megjelenő számában, valamint az Oktatási és 

Kulturális Közlönyben gondoskodjék. 

 

Határidő: 2017. március 5. 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

106/2017.(II.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

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

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

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

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

2017. április 24.  (hétfőn)   8.00 órától  16.00 óráig 

2017. április 25. (kedden)    8.00 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 20.  

Felelős az a-b) pont szerinti közzétételért: Szabóné Czifra Melinda jegyző, 

  a c) szerinti közzétételért: Angeli Katalin főszerkesztő 

  a d) pont szerinti közzétételért: Porogi Lajosné óvodavezető 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

107/2017.(II.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 2017. évi, 

összesen 57 nap szabadságának ütemezését – az előterjesztésében jelzett igényét figyelembe 

véve – az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

1.) A polgármester egybefüggően  

a) 2017. július 31. és 2017. augusztus 20. között,  

b) 2017. december 27. és 2018. január 5. között   
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vesz igénybe összesen 23 nap szabadságot. 

 

2.) A fennmaradó 34 napot a polgármester alkalmanként 

a) előre nem látható, rendkívüli esetekben, vagy  

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

veheti igénybe. 

 

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

ülésén tájékoztatni köteles.  

 

Határidő: folyamatos, 2017. december 31-ig 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

108/2017.(II.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 10781. 

hrsz-ú kiskertek megközelítésére a 0262/2. hrsz-ú utat oly módon helyreállíttatja, hogy az a 

legrövidebb szakaszon gépjárművel megközelíthető legyen. 

A helyreállítás fedezete a költségvetés Utak-hidak szakfeladat dologi kiadásainak terhére 

maximum 3 M Ft. 

 

Határidő: 2017. március 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

109/2017.(II.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Pétfürdő területén előforduló 

szaghatás meghatározása és értékelése céljából tájékozódni kíván a szagmérés lehetőségéről. 

Ennek érdekében felveszi a kapcsolatot a KVI-PLUSZ Környezetvédelmi Vizsgáló Iroda Kft. 

Vizsgálólaboratóriumával, és meghívja a márciusi rendes képviselő-testületi ülésre. 

 

Határidő a meghívásra: 2017. március 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

110/2017.(II.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Liszt Ferenc utca 30. számú lépcsőház előtti parkolóban (a kimenő járda mellé) 1 db 

mozgáskorlátozott parkolóhelyet festet fel és kiegészítő táblát helyeztet el. 

A munkálatok költségeinek fedezete a 2017. évi költségvetés „közutak, hidak” dologi 

szakfeladata. 
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert a munka megrendelésére. 

 

Határidő: a kivitelezésre: 2017. április 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

111/2017.(II.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

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

feladatkörében eljárva új közterület elnevezéséről 2017. március 1-jei hatállyal a következők 

szerint rendelkezik: 

 

A 2297/39 helyrajzi számú „kivett helyi közút” ingatlannak a Nyárfa 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: 2017. március 15. 

       b) pontra: 2017. március 30. 

Felelős:     a) pontra: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

                  b) pontra: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

112/2017.(II.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Várpalotát elkerülő út építésével kapcsolatosan kérje fel a NIF Zrt-t, hogy tartson lakossági 

fórumot és tájékoztatót Pétfürdő lakosságának.  

 

Határidő a) Lakossági fórumra: március 30.,  

              b) a  határozat elküldésre: március 2. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

113/2017.(II.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Közösségi Ház 

igazgatóját, hogy a Péti Nyár rendezvénysorozat szombat esti fellépőjének kérje fel a Póka-

Tátrai Regeneráció együttest. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

114/2017.(II.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

fényképmelléklettel, levélben értesítse a Nitrogénművek Zrt. vezérigazgatóját, hogy a 

Szabadtéri színpad háta mögötti Szajna-szakaszt takaríttassa ki, az áteresz keresztmetszetét 

lehetőség szerint növeljék meg. 

 

Határidő a levél elküldésére: 2017. március 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

115/2017.(II.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakóházak energetikai 

felújításának támogatására benyújtott pályázatot elbírálta, és alakóházak energetikai 

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

Móricz Zsigmond utca 7. szám alatti lakóépület felújításához Kremznerné László Borbála 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakost 739.586,- Ft vissza nem térítendő támogatásban 

részesíti. 

Fedezet a 2017. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2017. március 14. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

116/2017.(III.32.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

javaslata alapján megállapítja, hogy a „Pétfürdőn járda felújítási munkák II. ütem” tárgyú 

közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatok közül az Everling Építő, Termelő és Szolgáltató 

Kft ( 2117 Isaszeg, Aulich u. 3.) és az Everling Városépítő, Építőipari, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft ( 2117 Isaszeg, Aulich u. 3.) közös ajánlattevők – eljárni jogosult képviselő: 

Everling Építő, Termelő és Szolgáltató Kft – ajánlata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény (Kbt.) 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen. 

I n d o k o l á s 

A Képviselő-testület 554/2016.(XII.15.) számú határozatával döntött a „Pétfürdőn járda 

felújítási munkák II. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról.  
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Az ajánlatkérő közzétett összefoglaló tájékoztatójára az Everling Építő, Termelő és Szolgáltató 

Kft. jelezte részvételi szándékát, majd az ajánlati felhívás és dokumentáció kézhezvétele után, 

a 2017. február 28-i ajánlattételi határidőig Pétfürdő Építési Konzorcium néven (a 

továbbiakban: Konzorcium) az  Everling Városépítő, Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató -

vel közös ajánlatot nyújtott be tárgyi munkára. 

 

A Bírálóbizottság 2017. március 6-ai ülésén megállapította, hogy valamennyi ajánlattevő, így 

az Konzorcium esetében is hiánypótlás szükséges.  A Bírálóbizottság elnöke a hiánypótlási 

felhívást ajánlattevők részére a Kbt. 71.§ (1)-(2) bekezdése szerint 2017. március 6-án 

megküldte, melynek átvételét a Konzorcium képviselője 2017. március 8-án igazolta vissza. 

 

A Bírálóbizottság 2017. március 10-ei ülésén megállapította, hogy a hiánypótlási határidő 2017. 

március 10-én 10.00 órai lejártáig a Konzorcium 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”. Mivel a hiánypótlás teljesítése 

nélkül a Konzorcium ajánlata nem felel meg az ajánlati felhívásban meghatározott 

feltételeknek, az ajánlat érvénytelenségét e jogszabályhely alapján meg kellett állapítani. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e döntésről az ajánlattevőt értesítse. 

 

Határidő az ajánlattevő értesítésére: 2017. március 22. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

   

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

117/2017.(III.32.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Járda felújítási munkák 

Pétfürdőn II. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként végrehajtandó kivitelezési 

munkákra 2017. évi költségvetésében az „Adósságkonszolidációban nem részesültek 

támogatása” pályázaton elnyert összegből e célra biztosított fedezetet az általános tartalék 

terhére 8.565 ezer forinttal – 48.565 ezer forintra – megemeli. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet következő módosításakor az e 

határozatban foglaltakra legyen figyelemmel.  

 

Határidő: költségvetési rendelet soron következő módosítása  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

   

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

118/2017.(III.32.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

javaslata alapján „Járda felújítási munkák Pétfürdőn II. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 
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Nyertes ajánlattevő:  

 

C és R Közlekedésépítő Kft. 

8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 38. 

Az 5 %-os tartalékkeretet is tartalmazó ellenszolgáltatás bruttó összege: 47.316.000,-Ft. 

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

 

Nyertes ajánlattevőt követő ajánlattevő:  

 

Colas Út Zrt. 

1113 Budapest, Bocskai út 73. 

Az 5 %-os tartalékkeretet is tartalmazó ellenszolgáltatás bruttó összege: 48.564.358,- 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: 2017. április 3. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

   

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

119/2017.(III.30.) 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 (Kalocsa Károly)” tárgyú, 61/2017. számú előterjesztés zárt 

ülésen történő tárgyalását.  
 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

120/2017.(III.30.) 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 „Szűcs Ferencné ingatlan 

felajánlása a Gyár alatti kiskertekben” tárgyú, 65/2017. számú előterjesztés zárt ülésen történő 

tárgyalását.  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

121/2017.(III.30.) 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, 66/2017. számú előterjesztés zárt ülésen történő 

tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

122/2017.(III.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

A Képviselő-testület támogatja a szagmérés elvégzését. Ennek részleteiről, illetve a 

megrendelés tartalmáról és a szerződéskötésről az áprilisi képviselő-testületi ülésen dönt.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

123/2017.(III.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy bölcsődei 

gondozási díjat 2017. évre sem állapít meg, a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális 

ellátások (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás) intézmény térítési díján 2017. évre nem 

változtat. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

124/2017.(III.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdői Gondozási 

Központ beszámolóját a 2016. évi tevékenységéről elfogadja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

125/2017.(III.30.) 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. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

126/2017.(III.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdői Gondozási Központ 

Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ) módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

1. Az SZMSZ 7.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„7.4. Bölcsődei ellátás (kormányzati funkciók szerinti besorolása:104030), a Gondozási 

Központ tagintézményeként működik. A családban nevelkedő, 20 hetestől - 3 éves korú 

gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítja. 

Tevékenységét az 1997. évi XXXI. tv, és a 15/1998. (IV.30.) NM. rendeletben szabályozott 

módon végzi az e törvényekkel összhangban lévő szakmai program alapján. 

A bölcsődébe felvehető: minden olyan kisgyermek, akinek szülei valamilyen ok miatt nem tudják 

biztosítani a napközbeni gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését. Ilyen 

körülmény lehet: munkavégzés, a szülő, törvényes képviselő képzésben való részvétele, nappali 

rendszerű oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felsőoktatásban, 

felsőoktatási intézményben való részvétele, betegsége, szociális helyzet. 

A gyermek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani: 

- akinek fejlődése érdekében az állandó napközbeni ellátásra szükség van, 

- akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, 

- akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról gondoskodni nem tud. 

A Gyermekvédelmi törvény rendelkezései szerint (43.§ 3. bekezdés) előnybe kell részesíteni a 

felvételi eljárás során azon kisgyermeket, akinek szociális vagy egyéb ok miatt egészséges 

fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei nevelés, gondozás, illetve akik rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak.  

A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő kérheti, egyéb esetekben a szülő 

hozzájárulásával kezdeményezheti: 

- területi védőnő, 

- a háziorvos, a házi gyermekorvos, 

- a szakértői és rehabilitációs bizottság, 

- a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat családsegítő munkatársa, 

- a gyámhatóság. 

A gyermek bölcsődébe történő felvételéről a bölcsőde vezetője dönt. 

 Működés kezdete:     2000. február 1. 

 Működés engedélyezett határideje:   határozatlan idejű 

 Működési engedély száma:    786-3/2000.” 

 

2. Felhívja az Intézmény vezetőjét, hogy a módosítás Szervezeti és működési szabályzatában 

történő átvezetéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: a) a határozat megküldésére: 2017. április 14 

                  b) átvezetésre: 2017. április 30. 

Felelős:     a) pontért: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

                   b) pontért Papp Alexandra intézményvezető 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

127/2017.(III.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

563/2016.(XII.15.),          6/2017.(I.26.),             7/2017.(I.26.),              8/2017.( I.26.),               

10/2017.( I.26.),            12/2017.( I.26.),          16/2017.( I.26.),         18/2017.( I.26.),                  

32/2017.(I.26.)              33/2017.(I.26.),           35/2017.(I.26.),            36/2017.(I.26.),               

42/2017.(I.26.),             43/2017.(I.26.),           44/2017.(I.26.),            45/2017.(II.09.)              

46/2017.(II.09.),            47/2017.(II.09.),          50/2017.(II.09.),          51/2017.(II.09.),        

52/2017.(II.09.),            53/2017.(II.09.),          54/2017.(II.09.),          55/2017.(II.09.), 

56/2017.(II.09.),            57/2017.(II.09.),          58/2017.(II.09.),          59/2017.(II.09.),          

60/2017.(II.09),             61/2017.(II.09),           62/2017.(II.09.),      63/2017.(II.09.), 

64/2017.(II.09),             67/2017.(II.09.),          70/2017.(II.09.),      71/2017.(II.09), 

72/2017.(II.09.),            73/2017.(II.09.),          74/2017.(II.09.),          76/2017.(II.09.),                      

77/2017.(II.09),             78/2017.(II.09.),          79/2017.(II.09.),          80/2017.(II.09),                  

82/2017.(II.09.),            83/2017.(II.09.),          84/2017.(II.09.),      85/2017.(II.09.), 

86/2017.(II.09),             87/2017.(II.09.),          88/2017.(II.09.),          89/2017.(II.09),                       

90/2017.(II.09.),            91/2017.(II.09.),          93/2017.(II.09.),          94/2017.(II.09.),                 

95/2017.(II.09.),          100/2017.(II.09.),        102/2017.(II.09.),        103/2017.(II.09),      

104/2017.(II.09.),        105/2017.(II.09.),        106/2017.(II.09),         109/2017.(II.09.),                 

111/2017.(II.09.),        112/2017.(II.09.),        114/2017.(II.09.),        115/2017.(II.09.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

128/2017.(III.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési rendeletben az 

utak-hidak feladaton a szalagkorlát építésére előirányzott 2000 ezer forintot általános tartalékba 

helyezi. 

 

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

vegye figyelembe. 

 

Határidő: költségvetési rendelet módosítása 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

129/2017.(III.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési rendeletben az 

utak-hidak feladat „kisértékű tárgyi eszközeinek” beszerzésére 1000 ezer forintot különít el az 

általános tartalékkeret terhére. 

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

vegye figyelembe 
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Határidő: költségvetési rendelet módosítása 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

130/2017.(III.30.) 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 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

131/2017.(III.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

1)  Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Várpalota 

Kistérség Többcélú Társulása és az Önkormányzat között a jogi segítségnyújtó tevékenység 

ellátása és finanszírozása tárgyában kötendő 2017. 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. 

 

Határidő a megállapodás megkötésére: 2017. április 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

132/2017.(III.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár Alapítványt 2017. 

évben 500.000,- Ft-tal támogatja.  

A támogatás célja a pályázatban felvállalt alábbi feladatok  

a) tanulók részvétele tanulmányi versenyeken 

b) táboroztatás, erdei iskola 
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c) szabadidő eltöltés 

végrehajtásának elősegítése.   

 

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

felhatalmazza a Támogatási szerződés megkötésére.  

 

Határidő: tájékoztatás: 2017. április 10. 

                  szerződéskötés: 2017. április 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

133/2017.(III.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdő Sportjáért 

Alapítványt 2017. évben 1.300.000,- Ft-tal támogatja, melyből 

a) működésre:         1.000.000,- Ft, 

b) rendezvényekre:    300.000,- Ft 

használható fel. 

 

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

felhatalmazza a Támogatási szerződés megkötésére.  

Határidő: tájékoztatás: 2017. április 10. 

                  szerződéskötés: 2017. április 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

134/2017.(III.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Panelkuckó Alapítványt 

2017. évben 680.000,- Ft-tal támogatja a nagycsoportosok tavaszi-őszi úszásoktatásának 

céljából. 

 

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

felhatalmazza a Támogatási Szerződés megkötésére. 

 

Határidő: tájékoztatás: 2017. április 10. 

        szerződéskötés: 2017. április 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

135/2017.(III.30.) 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 2018-2032. 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 megállapodást kössön 

a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a Gördülő 

Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésére. 

A megállapodás kiterjed 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 2018-2032. évekre 

vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz 

nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot. 

A megállapodás visszavonásig érvényes, így az elkövetkező években készítendő Gördülő 

Fejlesztési Tervek elkészítésére, benyújtására és a jóváhagyási eljárásban való képviseletre 

szól.  

A Képviselő-testület elfogadja, hogy a mindenkor érvényes igazgatási és szolgáltatási díjakat a 

Bakonykarszt Zrt. a jóváhagyási eljárás megindítása érdekében befizeti és amennyiben 

lehetséges, akkor a használati díjak terhére elszámolja. Amennyiben ez nem áll rendelkezésre, 

akkor ezt az Önkormányzat a Bakonykarszt Zrt. részére megtéríti. 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatot a határozat mellékletét képező megállapodással 

együtt küldje meg a Bakonykarszt Zrt-nek. 

 

Határidő: 2017. április 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

136/2017.(III.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évi közbeszerzési tervét e 

határozat melléklete szerint jóváhagyja.  

Felkéri a jegyzőt, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 43. § (1) 

bekezdés a) pontja szerinti közzétételéről gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

137/2017.(III.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 108/2017.(II.23.) számú 

határozatát visszavonja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

138/2017.(III.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy   

1.) a 0262/2 hrsz-ú Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában külterületen levő 

utat, valamint a Palotavidék 2000 Zrt tulajdonában levő 0275/24 hrsz-ú területen futó utat a 

kiskertek megközelíthetősége érdekében karbantartja. Felkéri a Polgármester asszonyt, hogy a 

2017.  április 27-i képviselő-testületi ülésig vegye fel a kapcsolatot a Palotavidék 2000 Zrt 

képviselőjével a szükséges munkák elvégzése miatti együttműködés céljából.  

 

2.) A felújítási munkák 4 millió Ft-os költségének fedezete az Önkormányzat 2017. évi 

költségvetésének utak-hidak dologi kiadásaiból 3 millió Ft és 1 millió Ft az általános tartalék 

terhére. 

 

Felkéri a Polgármester asszonyt, hogy a határozatban foglaltakra a költségvetés soron 

következő módosításakor legyen figyelemmel. 

 

Határidő: 1. pontra: 2017. április 27. 

                  2. pontra: költségvetés módosítása 

                  3.  Kivitelezésre: május 31. 

Felelős: minden pontért Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

139/2017.(III.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Bíró Istvánné Pétfürdő, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos kérelmével kapcsolatban az alábbiak szerint határozott: 

Felkéri az E.ON Zrt-t, hogy a Hősök terei közvilágítási hálózat és közvilágítás-felújítással 

egyidőben, helyezzenek el új oszlopot és lámpatestet a Hősök tere 8/4-es épület sarkára. 

A munka anyagköltségét (oszlop és lámpatest) az önkormányzat a hálózatfejlesztési előirányzat 

terhére finanszírozza. 

 

Határidő: a kérelmező értesítésére: 2017. április 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

140/2017.(III.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Molnár Gábor Pétfürdő, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta és az alábbiak szerint 

határozott: 

1.) A Képviselő-testület felkéri a Településfejlesztési Bizottságot, hogy a közlekedési 

koncepciót vizsgálja felül és terjessze a Képviselő-testület 2017. május havi ülése elé. 

2.) Tájékoztatja Molnár Gábort, hogy a közlekedési koncepció felülvizsgálata során 

kérelmében jelzett problémát vizsgálja, annak eredményéről tájékoztatja. 

 

Határidő: 1. pontra: 2017. május 25. 

                  2 pontra: 2017. április 15. 

Felelős:     1. pontért: Településfejlesztési Bizottság 

                  2 pontért: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

141/2017.(III.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely „A pétfürdői Horváth István Általános Iskola (8105 Pétfürdő, 

Berhidai u. 54.) épületében konyha, vizesblokkok felújítása” vállalkozási szerződés 13.1. 

pontjában a késedelmi kötbér megállapításának módosítására irányult.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

142/2017.(III.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

1. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017-ben elvégezteti az iskola 

Berhidai út 54. sz. épületében a konyha és vizesblokkok felújítását. 

Ennek érdekében közbeszerzési eljárást folytat le.  

A kivitelezés fedezete a 2017 évi költségvetésben e célra előirányzott keret. 

A Képviselő-testület az ajánlattételi felhívást a 2. pontban foglalt módosítással a határozat 

melléklete szerint elfogadja, és felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az eljárás 

megindításáról. 

 

2. A képviselő-testület  

a) az Ajánlati felhívás 2.5. pontjában a befejezés határidejének a 2017. augusztus 25. napját 

rögzíti, 

b) a Vállalkozási szerződés 3.5 pontjából az „import” szövegrészt törli. 

 

Határidő: 2017. április 3. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

143/2017.(III.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

„pétfürdői Horváth István Általános Iskola (8105 Pétfürdő, Berhidai út 54.) épületében konyha, 

vizesblokkok felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását küldje meg az 

alábbi kivitelezőknek. 

1. Polip 2000 Kft, 

2. Mahler Team Kft, 

3. Milán-Ép Kft  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

144/2017.(III.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a 

Településfejlesztési Bizottság javaslatát, miszerint a régi Polgármesteri Hivatal belső 

kivitelezésénél, valamint a tető, nyílászárók felújításánál az új Hivatal épületével megegyező 

anyagok kerüljenek felhasználásra. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

145/2017.(III.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Dombi Norbert 

képviselő módosító javaslatát, miszerint a régi Polgármesteri Hivatal külsejét alakítsák át úgy, 

mint az új épületét, azaz teljesen megegyező arányokban legyen fehér vakolat és a piros tégla 

aránya. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

146/2017.(III.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Polgármester 

beszámolóját a Polgármesteri Hivatal régi épületének felújításáról, azzal a kiegészítéssel, hogy 

a régi Hivatal új tetőfedése a költségvetési kiírásban jelölt hódfarkú Bramac cserép helyett a 

Polgármesteri Hivatalon használt tetőfedő anyaggal legyen fedve 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

147/2017.(III.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ifjúsági tó ökonómiai 

állapotának helyreállítása és fenntartása érdekében úgy határozott, hogy  

100 kg amurt, 70 db csukát, 200 kg pontyot telepít a tóba. 

Felkéri nagy Zsolt képviselőt, hogy az április havi ülésre a levegőztető berendezésre kérjen be 

árajánlatokat. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a haltelepítést a határozatban foglalt mennyiségben végeztesse 

el. A telepítés fedezete az önkormányzat 2017. évi költségvetésében előirányzott keret. 

 

Határidő: a) a haltelepítésre: 2017. április 30. 

     b) ajánlatok és megoldási javaslatok bekérésére: 2017. április havi ülés 

Felelős:     a) pontért: Horváth Éva polgármester 

                  b) pontért Nagy Zsolt képviselő 

 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

148/2017.(III.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

jelenleg tartalék vasúti átjáró állandó forgalomba helyezésének érdekében kezdeményezzen 

egyeztető tárgyalást a MÁV Zrt., a Közútkezelő Kht., valamint a Nitrogénművek Zrt. 

illetékeseivel. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

149/2017.(III.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Terv módosításánál Északi iparterület kialakításával javasolja a mostani Cseri kanyarban lévő 

gazdasági övezet Pétfürdő felé való bővítését az alábbiak szerint:  

1. a Dömper Kft-től délre kb. 350 méter hosszon az út mellett, a meglévő gazdasági övezet 

szélességében a terület, 

2. a Dömper Kft-től nyugatra a közigazgatási határig eső terület  gazdasági övezetbe való 

átsorolása. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

150/2017.(III.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Terv módosításánál Déli iparterület kialakításával a gazdasági övezet területét növelni javasolja 

a jelenlegi Rendezési Terv szerinti gazdasági övezet szélességében Ősi település határáig.  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

151/2017.(III.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a 

Településfejlesztési Bizottság javaslatát, miszerint felkéri a polgármestert, hogy a 7207-es út és 

a vasút közötti 1553 és a 1554 hrsz-ú Nitrogénes terület övezeti besorolásának 

megváltoztatásáról kezdeményezzen egyeztetést a tulajdonosokkal. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

152/2017.(III.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Havrán Attila vállalkozó 

kérelmét megtárgyalta és úgy határozott, hogy nem biztosít kizárólagos jogot, az 

esélyegyenlőség, a gazdasági verseny korlátozhatatlanságára tekintettel. 

 

 

Határidő:  a határozat megküldésére: 2017. április 15. 

Felelős: Horváth Éva - polgármester  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

153/2017.(III.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Ferenc utcában a lakótelepen található padokat újra festeti. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

154/2017.(III.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

fölött, a vasút mellett lévő útpadkához 2-3 teherautónyi murvát szállíttat és leteríttet.  

 

Határidő: 2017. április 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

155/2017.(III.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

képviselők által használt notebookokat az alábbiak szerint értékesíti: 
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a) Pintér Csaba által használt notebook  35.000.- Ft 

b) képviselők által használt notebook  15.000.- Ft 

c) bizottsági kültagok által használt notebook 25.000.- Ft 

 

A notebookokra a jelenlegi használónak elővásárlási joga van, ha azzal nem él, úgy a 

Polgármesteri Hivatal köztisztviselői is megvásárolhatják. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

156/2017.(III.30.) 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 utca 14. szám alatti lakóépület felújításához Kalocsa Károly 

xxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakost 1.200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban 

részesíti. 

Fedezet a 2017. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2017. április 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

157/2017.(III.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Szűcs Ferencné 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos által a pétfürdői 0303/214 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 /jogi 

munkarészek elkészítése/ fedezete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános 

tartalékából 50.000 Ft. 

 

A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet 

módosításánál vegye figyelembe. 

 

Határidő: 2017. május 31.   

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

158/2017.(III.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Béri B. Á. utca 1. szám alatti ingatlant nem kívánja megvásárolni. 

 

Határidő:  a tulajdonos értesítésére mindkét változat esetében: 2017. április 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

159/2017.(IV.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 az „Önkormányzati lakás 

bérlése” tárgyú, 106/2017. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

160/2017.(IV.27.) HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester által 

előterjesztett, a belső ellenőr által elkészített 2016. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést 

jóváhagyja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

161/2017.(IV.27.) HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az intézmények 2016. 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 21.637 318.265 339.902 

Polgármesteri Hivatal 114 254 368 

Óvoda 49 4.403 4.452 

Közösségi Ház 270 5.264 5.534 

Gondozási Központ 105 3.578 3.683 

Összesen: 22.175 331.764 353.939 

Normatíva kiutalás:    

Költségvetési befizetési 

kötelezettség:  -1.436 -1.436 

Jóváhagyott maradvány 22.175 330.328 352.503 
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A Képviselő-testület az intézmények 2016. évi szabad maradványát elvonja és azt a 2017. évi 

költségvetési rendelet módosításakor általános tartalékba helyezi.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

162/2017.(IV.27.) HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétkomm Kft. 2016. december 

31-i egyszerűsített éves beszámolóját 

  430.397 ezer Ft mérleg főösszeggel 

    10.289 ezer Ft adózott eredménnyel  

elfogadja. 

 

A Pétkomm Kft. az adózott eredményt helyezze eredménytartalékba. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

163/2017.(IV.27.) HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétkomm Kft. 2016. évi 

szakmai tevékenységéről és a távhőszolgáltatási tevékenység kintlévőségének 2016. évi 

alakulásáról szóló beszámolókat elfogadja. 

 

 

   

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

164/2017.(IV.27.) HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete A Pétkomm Kft. ügyvezetője 

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 

165/2017.(IV.27.) HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétkomm Kft. ügyvezetőjének 

premizálásáról szóló 162/2016.(VI.28.) számú határozatban foglaltak végrehajtását az alábbiak 

szerint értékeli: 

 

Prémium feladatok 

 

1. Működéshez és szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok 

 

1.1 A távfűtés kintlévősége a bázisévhez képest nem növekedhet. 

keret: a feladathoz előirányzott keret 15 %-a 

végrehajtás: 100 % 
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kifizethető a keret 100 %-a 

 

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 

 

2.1 Távfűtőmű létesítéssel kapcsolatos tervek készítésénél szakmai részvétel. 

keret: a feladatra előirányzott keret 100%-a 

végrehajtás: 100 % 

kifizethető a keret 100 %-a 

 

3. A pályázaton való eredményes részvétel 

keret: a feladatra előirányzott keret 100%-a 

kifizethető a keret 100 %-a 

  

A Képviselő-testület fentiek szerint engedélyezi a prémiumkeret kifizetését. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa az ügyvezetőt. 

 

Határidő: 2017. május 5. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

166/2017.(IV.27.) HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete nem fogadta el Pintér Csaba 

képviselő javaslattát, mely szerint a Pétkomm Kft ügyvezetőjének 2017. évi prémium feladati 

közül a 6.1.4. pont kerüljön ki. 

   

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

167/2017.(IV.27.) 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: 2017. május 5. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

168/2017.(IV.27.) HATÁROZATA: 

                                   

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület nem fogadta el Miskolczi Ferenc 

képviselő javaslatát, miszerint a Pétkomm Kft ügyvezetőjének bérét 500.000.- Ft-ra emelje. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

169/2017.(IV.27.) HATÁROZATA: 

  

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

május havi képviselő-testületi ülésre készítsen előterjesztést a Pétkomm Kft ügyvezetője 

bérének emelésére. 

 

Határidő: 2017. május 25 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

170/2017.(IV.27.) HATÁROZATA: 

 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 
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110/2017.(II.23.),  116/2017.(III.23.),   118/2017.(III.20.),     130/2017.(III.30.), 

131/2017.(III.30.),    132/2017.(III.30.),   133/2017.(III.30.),     134/2017.(III.30),  

135/2017.(III.30.),    136/2017.(III.30.)    139/2017.(III.30.),     142/2017.(III.30.), 

152/2017.(III.30.),  156/2017.(III.30.),   158/2017.(III.30.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

171/2017.(IV.27.) HATÁROZATA: 

 

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

Trans Kft (Pétfürdő) vételi kérelmét a Pétfürdő 1551/3 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan 

támogatja. 

 

A Képviselő-testület a fenti ingatlan önálló közúti csatlakozási lehetőségét a 

Településrendezési Tervében biztosítani nem tudja. 

 

A testület felkéri a Wimmer Trans Kft-t, amennyiben a fentiekkel együtt a vételi szándékát 

továbbra is fenntartja, úgy azt írásban, egy megjelölt vételárral együtt jelezze a testület felé. 

 

Határidő: A kérelmező értesítésére: 2017. május 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

172/2017.(IV.27.) HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Wimmer Trans Kft (Pétfürdő) 

kérelmét megtárgyalta és az alábbiak szerint határozott: 

1) 60 km/h sebességkorlátozó táblát helyeztet ki,  

2) mind a veszélyes útkanyarulat, mind a sebességkorlátozó tábla  foszforeszkáló hátterű legyen 

3) megújítja az útburkolati jeleket a táblától a csomópontig. 

 

Határidő: a kérelmező értesítésére: 2017. május 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

173/2017.(IV.27.) HATÁROZATA: 

 

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

Trans Kft (Pétfürdő) bejáratától a csomópontig szalagkorlát helyeztet ki.  

 

A munkák költségének fedezetére 2 millió Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a határozatról tájékoztassa  a Wimmer Trans Kft ügyvezetőjét, 

valamint. hogy a határozatban foglaltakra a költségvetés módosításakor legyen figyelemmel. 
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Határidő: a) az értesítésre: 2017. május 15. 

                b) a munka elvégzésére: 2017. május 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

174/2017.(IV.27.) HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 150/2012.(IV.26.) számú 

határozatában foglaltakat megerősítve felkéri a Wimmer Trans Kft. tulajdonosát, hogy a 

telephelyén a tájékoztató táblákat megvilágító lámpatestek elhelyezését, valamint az éjszakai 

térvilágítás reflektorainak beállítási szögét vizsgálja felül és módosítsa annak érdekében, hogy 

azok erős fénye mind a Pétfürdőről , mind a 8.sz. főút felől, illetve Várpalota irányából a Kft. 

telephelye felé haladó járművek vezetőit ne zavarja a közlekedésben. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

175/2017.(IV.27.) HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Bizottság, a 

Polgármester és a Jegyző által előterjesztett – 2017. I. negyedévi szociális ellátásokról szóló – 

beszámolót  elfogadja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

176/2017.(IV.27.) HATÁROZATA: 

  

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Dombi Norbert 

képviselő javaslatát, mely szerint a Pétfürdői Polgárőr Egyesület részére 200.000.- Ft 

támogatást adjon. 

               

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

177/2017.(IV.27.) HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a Pétfürdő 

Polgárőség Egyesület kérelmét.  

A Képviselő-testület felkéri a Polgárőrséget a 2016. évi támogatásról szóló elszámolás mielőbbi 

benyújtására, hogy a 2017. évi támogatási igényt elbírálhassa. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

178/2017.(IV.27.) HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Pétfürdői Polgárőr 

Egyesületet, hogy a 2016. évi támogatásról szóló elszámolással egyidőben a a polgárőrségről 

és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény szerint megigényelt 

eszköz- és ruházati támogatás elutasításáról szóló határozatot is nyújtsa be. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

179/2017.(IV.27.) HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Humán Bizottságot, 

hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatására előirányzott 

keret megnövelésére irányuló indítványát részletesen indokolja meg, és terjessze elő a május 

havi ülésre.  

 

  

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

180/2017.(IV.27.) HATÁROZATA: 

 

Képviselő-testület felkéri a Humán Bizottságot, tájékoztatásképen a civil szervezetek 2017. évi 

kapott támogatásáról szóló beszámolóját egészítse ki az igényelt összegekkel. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

181/2017.(IV.27.) HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az Önkormányzat és 

a Veszprém Megyei Rendőr-kapitányság által 2016. július 13-án aláírt Megállapodás 5.) 

pontjában rögzített elszámolási határidő 2017. október 31-re való módosításához. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa a Várpalotai Rendőrkapitányság 

vezetőjét. 

 

Határidő: 2017. május 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

182/2017.(IV.27.) HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy 
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Morvai László és Bozsó Brigitta Pétfürdő, Liszt F. u. 29. I/4. szám alatti lakosok bérleti 

szerződését a Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 29. I/4. szám alatti 53 m2-es, egy és félszobás, 

összkomfortos önkormányzati bérlakásra 2020. december 31-ig meghosszabbítsa. 

 

Bérlők által fizetendő lakbér: 25.000.-Ft/hó + a mindenkori közös költség. 

A testület engedélyezi a lakás félszobájának bérlők költségére történő parkettázását. 

 

Határidő: a szerződés megkötésére: 2017. május 15.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

183/2017.(IV.27.) HATÁROZATA: 

 

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

Liszt Ferenc utca 34. számú lépcsőház előtti parkolóban (a kimenő járda mellé) 1 db 

mozgáskorlátozott parkolóhelyet festet fel és kiegészítő táblát helyeztet el. 

A munkálatok költségeinek fedezete a 2017. évi költségvetés „közutak, hidak” dologi 

szakfeladata. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a munka megrendelésére. 

 

Határidő: a kivitelezésre: 2017. május 30.   

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

184/2017.(IV.27.) HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete „A pétfürdői Horváth István 

Általános Iskola Berhidai úti épületének szerkezeti megerősítése” tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményeként végrehajtandó kivitelezési munkákra 2017. évi költségvetésében e célra 

biztosított fedezetet az általános tartalék terhére 1.700 ezer forinttal – 41.700 ezer forintra – 

megemeli. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet következő módosításakor az e 

határozatban foglaltakra legyen figyelemmel.  

 

Határidő: költségvetési rendelet soron következő módosítása  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

185/2017.(IV.27.) HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

javaslata alapján „A pétfürdői Horváth István Általános Iskola Berhidai úti épületének 
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szerkezeti megerősítése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint állapítja 

meg: 

 

Nyertes ajánlattevő:  

 

2. sz. Mélyépítő Kft 

8600 Siófok, Tanácsháza u. 24.I/16. 

Az 5 %-os tartalékkeretet is tartalmazó ellenszolgáltatás bruttó összege:41.643.672,-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 2. sz. Mélyépítő 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. május 5. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

186/2017.(IV.27.) HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskola Berhidai úti épületet 

szerkezeti megerősítése kivitelezési munkáinak műszaki ellenőrzésére a 2017. évi 

költségvetésében e célra biztosított fedezetet 426 ezer forinttal – 826 ezer forintra – megemeli 

az általános tartalék terhére. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával 

az e határozatban foglaltakra legyen figyelemmel. 

 

Határidő a költségvetési rendelet módosítása 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

187/2017.(IV.27.) HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1.) nem fogadja el a 11-11439-1-003-01-07 MEKH azonosító kóddal ellátott, Várpalota 

ivóvízellátó víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága érdekében Várpalota Város 

Önkormányzatával és Öskü Község Önkormányzatával kötendő háromoldalú megállapodás 

előterjesztett tervezetét, mivel az 

a) a képviseletre jogosult önkormányzat kijelölésén kívül a képviseleti jog tartalmára, korlátaira 

vonatkozóan semmiféle szabályozást nem tartalmaz, 

b) mivel a minhárom településre vonatkozó egyesített – 2017. december 31-ig törvényi előírás 

szerint megkötendő – üzemeltetési szerződés még nincs, a Képviselő-testület álláspontja szerint 
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nem elegendő a mindenkor hatályos üzemeltetési szerződésre utalás, hanem a megállapodásban 

kell megállapítani a jogok gyakorlásának és kötelezettségek teljesítésének módját. 

 

2.) A Képviselő-testület a megállapodás ismételt előterjesztése előtt indokoltnak tartja az annak 

tartalmára vonatkozó további egyeztetést, melyben történő részvételre felhatalmazza 

polgármesterét. 

 

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e határozatot küldje meg Várpalota Város 

Polgármesterének, valamint Öskü Község Polgármesterének. 

 

Határidő a határozat megküldésére: 2017. május 2. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

188/2017.(IV.27.) HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázatra.  

Az Önkormányzat a támogatást az alábbi feladatra kéri 

 

aa.) pályázati alcél 

       Bölcsőde energetikai felújítás (fűtés korszerűsítés, napelemes energiaellátás kiépítése) 

 

A megvalósítás költsége bruttó 31160 ezer forint. 

 

Igényelt támogatás: 15.580 ezer forint, 

Önrész: 15.580 ezer forint, melyet az Önkormányzat 2018. évi költségvetésben biztosít. 

Az Önkormányzat a beruházást 2018-ban valósítja meg. 

 

Felkéri a Polgármestert a pályázat beadására. 

 

Határidő: 2017. május 2. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

189/2017.(IV.27.) HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Zalai György u. 10 sz. előtti járda 

csapadékvíz elvezetésének kiépítésére 300.000.- Ft-ot biztosít az általános tartalékkeret terhére. 

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

vegye figyelembe. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

190/2017.(IV.27.) HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ifjúsági tó vizének 

levegőztetése érdekében úgy határozott, hogy felkéri Láng Géza alpolgármestert további 

alternatív ajánlatokat, megoldásokat kérjen be.  

 

Határidő:2017. május 25. 

Felelős: Láng Géza alpolgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

191/2017.(IV.27.) HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a járdaépítéssel 

kapcsolatban beérkezett lakossági kérelmeket, és az alábbiak szerint döntött: 

 

Árajánlatot kér a C és R Közlekedésépítő Kft-től a Bánk bán utca, Madách Imre utca., és Mikes 

Kelemen utca elbontott járdái helyett kapubejárók térkővel történő helyreállítására. 

Az ajánlat ismeretében dönt az építés megrendeléséről és a fedezet biztosításáról a májusi 

testületi ülésen. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa az érdekelt lakókat. 

 

Határidő: 2017. május 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

192/2017.(IV.27.) HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felszólítja a Polip 2000 Kft.-t, 

hogy az általuk Pétfürdőn kiépített kamerarendszerrel kapcsolatban minden beépített eszköz 

műbizonylatát 2017. május 15. napjáéig nyújtsa be. 

 

Határidő: 2017. május 15. 

Felelős: a határozat megküldéséért: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

193/2017.(IV.27.) HATÁROZATA: 

   

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

Kamerarendszer működésével kapcsolatos Átalánydíjas karbantartási szerződést, valamint az 

eddigi számlákat nyújtsa be a Képviselő-testület elé. 
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Határidő: 2017. május havi ülés 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

194/2017.(IV.27.) HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kamerarendszer működésével 

kapcsolatban úgy határozott, hogy a továbbiakban a havi jelentés a működés összefoglalásán 

túl, a naplózott események napi bontását, valamint a működés során észlelt eseményekkel 

kapcsolatban indított eljárások részletezését is tartalmazza. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

195/2017.(IV.27.) HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület a lezajlott lomtalanítás kapcsán 

felmerült problémák megoldásara az alábbi javaslatot teszi: 

1. A közszolgáltatóval közösen a jövőre vonatkozóan át kell gondolni a lomtalanítás 

megszervezését, 

2. A jövőben a lomtalanítást megelőző éjszaka fokozott járőrszolgálat tartása a Közterület-

felügyelők, polgárőrök és rendőrség közreműködésével 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

196/2017.(IV.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta Jordán Etelka a 

Pétfürdői Polgármesteri Hivatal köztisztviselője lakásbérleti kérelmét és az alábbiakban 

döntött: 

              

A Pétfürdő, Liszt F. u. 42. IV/15. sz. alatti önkormányzati lakást a jelenlegi bérleti jogviszony 

megszűnése esetén  piaci alapon bérlakásként kívánja hasznosítani. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a bérlőt. 

 

Határidő: 2017. május 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

197/2017.(V.17) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

napközis tábort 2017. évben is megszervezi. 

A nyári napközis tábor időpontja: 2017. július 3-tól 2017. július 28-ig. 
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A finanszírozás fedezetét a Képviselő-testület 2017. 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 30.  

                megállapodás megkötésére: június 10.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

198/2017.(V.17) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madách Imre utca. 3., 5., 7., 9., 

11., az Akácfa utca 23., a Bánk bán utca 6., 8., 10. és a Tiborc utca 10/A szám ingatlanok 

kapubejáróinak helyreállítása érdekében 2.300 ezer forinttal megemeli az „Utak, hidak” 

szakfeladat dologi kiadásait az általános tartalékkeret terhére. 

 

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

vegye figyelembe.  

 

Határidő: a) kivitelezésre: 2017. június 30. 

                   b) költségvetés módosításra: 2017. június havi ülés 

Felelős: mindkét pontért : Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

199/2017.(V.17) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 42. 

IV/15. szám alatti, két és fél szobás, összkomfortos önkormányzati tulajdonú lakást piaci alapon 

történő bérbeadás útján kívánja hasznosítani.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a lakást 3 éves időtartamra szóló bérbeadásra hirdesse meg a 

Várpalotainfóban, Pétfürdő Nagyközség honlapján, valamint a helyi televízió képújságjában.  

 

A bérleti díj összege: 30.000,- Ft/hó + közös költség + rezsi.  

 

A képviselő-testület 3 havi bérleti díjnak megfelelő kauciót ír elő.  

 

A lakást a Képviselő-testület egyedi elbírálás alapján adja bérbe, melynek során figyelembe 

veszi a pályázó fizetőképességét, élethelyzetét. 

 

Határidő: a hirdetmény megjelentetésére: 2017. május 20. 

                  ajánlatok beérkezésére: május 31. 16.00 óra 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

200/2017.(V.17) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a beszámolásra kötelezett 

jegyző kérelmére – a 13/2017.(I.26.) számú határozatával megállapított 2017. I. félévi 

munkatervében a 2017. május 25-ei ülésen tárgyalni tervezett beszámolók közül a 

Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló tárgyalásának időpontját a 

2017. június 29-ei ülésére módosítja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

201/2017.(V.17) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

javaslata alapján megállapítja, hogy „A pétfürdői Horváth István Általános Iskola (8105 

Pétfürdő, Berhidai u. 54.) épületében konyha, vizesblokkok felújítása” tárgyú 

közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatok közül a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény (Kbt.) 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint a Maler-Team Kft (8100 

Várpalota, Felsőinkám u. 10.) ajánlata érvénytelen. 

I n d o k o l á s 

A „A pétfürdői Horváth István Általános Iskola (8105 Pétfürdő, Berhidai u. 54.) épületében 

konyha, vizesblokkok felújítása” kivitelezése érdekében a 142/2017. (III.30.) számú 

határozatával a Képviselő-testület elfogadta a „A pétfürdői Horváth István Általános Iskola 

(8105 Pétfürdő, Berhidai u. 54.) épületében konyha, vizesblokkok felújítása” tárgyú 

közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és a közbeszerzés megindítását. 

 

Maler-Team Kft. ajánlatkérő összefoglaló tájékoztatója közzétételére jelezte részvételi 

szándékát, az ajánlati felhívás és dokumentáció kézhezvétele után a 2017. április 27-i 

ajánlattételi határidőig ajánlatot nyújtott be tárgyi munkára. 

 

A Bírálóbizottság 2017. május 3-i ülésén megállapította, hogy ajánlattevő esetében számítási 

hibák javítása szükséges.  

A Kbt 71.§ (11) bekezdése értelmében „Ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható 

számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya 

elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az 

összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló – adatot.”  

Fentieknek megfelelően a  Bírálóbizottság a számítási hibák javítását elvégezte. Ugyanakkor a 

Bírálóbizottság megállapította, hogy a Maler-Team Kft. ajánlata nem értékelhető, mivel az 

ajánlatában lévő költségvetésekben olyan tételek szerepelnek, amelyekhez nem rendelt árat (díj 

és anyag), azaz megajánlása „0” az alapadatok tekintetében.  

A Kbt 71.§ (8 ) bekezdés b) pontja értelmében hiánypótlás keretében csak „olyan nem jelentős, 

egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, amelynek változása a 

teljes ajánlati árat és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem 

befolyásolja.” 

A Bírálóbizottság döntése során figyelemmel volt a Közbeszerzési Döntőbizottság 

gyakorlatára, mely alapján, ha valamely ajánlattevő nem teszi meg az ajánlatát a teljes 

beszerzési tárgyra, a teljes műszaki tartalomra, a hiánypótlási szabályok szerint nem áll fenn 

jogszerű lehetőség az ajánlat ezen hibáinak korrigálására. A „0”-val történő megajánlás mellet 
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nincs valós ajánlattétel, ez nem minősül tényleges, valós ár megajánlásának (D.432/16/2012). 

A költségeket az ajánlattevőnek ott kell feltűntetnie, ahol az valójában felmerül. 

 

A Kbt 73.§ (1) bekezdés e) pontja értelmében „Az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés 

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” 

 

Mivel Ajánlatkérő alapadatokat nem pótólhat, ezért a Maler-Team Kft. ajánlatának 

érvénytelenségét a Kbt 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján meg kellett állapítani. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e döntésről a pályázót értesítse. 

 

Határidő az ajánlattevő értesítésére: 2017. május 16. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

202/2017.(V.17) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

javaslata alapján „A pétfürdői Horváth István Általános Iskola (8105 Pétfürdő, Berhidai 

u. 54.) épületében konyha, vizesblokkok felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás 

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: 73.590.273,-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 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: 2017. május 29. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

203/2017.(V.17) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

    

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - az Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott Bölcsőde energetikai felújítása 

tárgyú pályázattal kapcsolatos VESZ-ÁHI/382-284/2017. számú, 2017. május 12-én érkezett 
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hiánypótlási felszólításra - a 188/2017.(IV.27.) számú képviselő-testületi határozatát a 

megvalósítás költségei részletezése tekintetében az alábbiak szerint módosítja: 

[A megvalósítás költsége: bruttó 31.159.069.- Ft] 

Igényelt támogatás: 15.058.349.- Ft 

Önrész: 16.100.720.- Ft, melyet sz Önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosít. 

A határozat szövege egyebekben változatlan. 

 

Felkéri a Polgármestert a hiánypótlás beadására 

 

Határidő a hiánypótlás benyújtására: 2017. május 17. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

204/2017.(V.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 az „a Lakóházak energetikai 

felújításának támogatására beérkezett pályázatok elbírálása (Krausz Jánosné)” tárgyú, 

121/2017. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

205/2017.(V.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Várpalotai Városi 

Rendőrkapitányság, a Pétfürdői Polgárőrség és a közterület-felügyelők beszámolóját a 2016. 

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

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

206/2017.(V.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Polgármester 

javaslatát, miszerint a Polgárőrség részére 1 millió forint támogatást biztosítson a térfigyelő 

kamerarendszer figyelésben való közreműködésre. 

 

                             

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

207/2017.(V.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdő Polgárőrségével 

kötött Együttműködési Megállapodás keretében a Polgárőrség részére 650.000,- Ft, 2018. 

április 30-ig felhasználható támogatást biztosít működésre és 1.000.000.- Ft, 2018. április 30-
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ig felhasználható támogatást biztosít a térfigyelő kamerarendszer figyelőszolgálatában való 

részvétel kiadására. 

 

A támogatás fedezete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében az átadott pénzeszközök 

feladaton előirányzott összeg. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert a pénzeszköz átadásáról szóló a határozat mellékletét képező 

szerződés megkötésére. 

 

Határidő szerződéskötésre: 2017. június 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

208/2017.(V.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

ügyvezetőjének munkabérét 2017. május 1-től – a Pétkomm Kft. ügyvezetője, a felügyelő 

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

javadalmazásának módjáról, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzatban 

meghatározott kereten belül 520.554,- Ft-ban (mely a jelenlegi minimálbér 4,132 szorosa) 

állapítja meg. 

 

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

pontjában rögzített díjazás 520.554,- Ft-ra módosul. 

 

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

ügyvezetőjének.  

 

Határidő: 2017. május 29. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

209/2017.(V.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testeület úgy határozott, hogy 2017. 

június 1-én 17.00órai kezdettel rendkívüli ülés keretében tárgyalja a a Pétkomm Kft 

tájékoztatóját a távhő rekonstrukciójáról.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

210/2017.(V.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 41.§ (7) bekezdésében biztosított 

feladatkörében eljárva Porogi Lajosné 8412 Veszprém-Gyulafirátót Halastói út 9. szám 



HATÁROZATOK                                                                                                              2017. 

 75  

 

alatti lakost 2017. augusztus 1-jétől 2022. július 31-ig terjedő 5 nevelési évre szóló, határozott 

időre megbízza a Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda magasabb vezetői feladatainak 

ellátásával.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

211/2017.(V.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja Láng Géza 

alpolgármester javaslatát, mely szerint Porogi Lajosné óvodavezető intézményvezetői pótlékát 

az illetményalap 60 %-ban állapítsa meg. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

212/2017.(V.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Porogi Lajosné, a Panelkuckó 

Napköziotthonos Óvoda vezetőjének 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: 2017. július 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

213/2017.(V.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakóházak energetikai 

felújításának támogatására benyújtott pályázatot elbírálta, és a lakóházak energetikai 

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

Zalai Gy. u. 6. szám alatti lakóépület felújításához Krausz Jánosné xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

 

Fedezet a 2017. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2017. június 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

214/2017.(V.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

     

140/2017.(IV.27.),  154/2017.(IV.27.),   165/2017.(IV.27.),   167/2017.(IV.27.), 

169/2017.(IV.27.),  171/2017.(IV.27.),    172/2017.(IV.27.),   173/2017.(IV.27.), 

174/2017.(IV.27.),  177/2017.(IV.27.),  178/2017.(IV.27.),   179/2017.(IV.27.), 

180/2017.(IV.27.),  181/2017.(IV.27.),  182/2017.(IV.27.),   185/2017.(IV.27.),  

187/2017.(IV.27.), 188/2017.(IV.27.),    192/2017.(IV.27.),    196/2017.(IV.27.). 
 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

215/2017.(V.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a jegyző által megkötött közterületi térfigyelőrendszer 

karbantartási szerződését vizsgálja felül. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

216/2017.(V.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

évben közbeszerzési eljárás keretében beszerzett és kiépített közterületi 

térfigyelőkamerarendszer kiírásnak megfelelő kivitelezését, állapotát és megfelelőségét 

független szakértővel felülvizsgáltatja. 

 

A szakértő díjazására 500.000.- Ft-ot különít el az általános tartalék terhére. 

 

Felkéri a Polgármestert a határozatban foglaltak végrehajtására, valamint, hogy e döntésre a 

költségvetés soron következő módosításakor legyen figyelemmel. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: a) szakértő felkérésére: 2017. június 9. 

                  b) rendelet módosításra: 2017. június 29. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

217/2017.(V.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi házi gyermekorvosi 

tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. 
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Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa dr. Bacsinszky Sarolta házi 

gyermekorvost. 

 

Határidő: 2017. június 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

218/2017.(V.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi fogászati alapellátási 

tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. 

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

 

Határidő: 2017. június 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

219/2017.(V.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 169.000,- Ft-ot különít el a 

fogászati alapellátás számítógép beszerzésére az általános tartalék terhére. 

 

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

vegye figyelembe. 

 

Határidő: 2017. június 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

220/2017.(V.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi felnőttorvosi 

alapellátási tevékenységről szóló beszámolókat elfogadja. 

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

Szilvia háziorvosokat 

 

Határidő: 2017. június 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

221/2017.(V.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Átfogó értékelés az 

önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról” című előterjesztést 

megtárgyalta.  

 

Megállapította, hogy az önkormányzat 2016. évben a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatait a jelentkező problémáknak, a rendelkezésére álló lehetőségeinek megfelelő módon 

ellátta. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

222/2017.(V.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a 

Településfejlesztési Bizottság javaslatát, mely szerint az Iskola utca Ady E. utca és Berhidai út 

közötti szakaszán mind a két oldalra kerüljön ki a várakozni tilos tábla. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

223/2017.(V.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

Képviselő javaslatát, mely szerint a Temető utca Ady Endre utcától a Berhidai útig tartó 

szakaszára 2 db megállni tilos táblát helyezzen ki. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

224/2017.(V.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete „Pétfürdő nagyközség 

közlekedési koncepció”-ját  jelen határozat mellékleteként  jóváhagyja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Éva polgármester  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

225/2017.(V.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. június16-tól szeptember 

3-ig biztosítja az Ifjúsági tavon a csónakázást naponta 10.00 és 19.30 óra között, ingyenesen. 

A csónakázási lehetőséget 14 éven felüliek felügyelet nélkül, 14 éven aluliak felnőtt 

felügyelete mellett vehetik igénybe.  A csónakázás egyszeri időtartama: 30 perc.  
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Az Önkormányzat naponta 2 fő diák munkavállalóval, a Meló-Diák Észak-Dunántúl 

Iskolaszövetkezettel kötött megbízási szerződés alapján látja el a csónakáztatás. A diákok 

részére védőitalként napi 8 liter hűtött ásványvizet biztosít. 

A csónakáztatás költségének fedezete a 2017. évi költségvetés Strand-tó üzemeltetés dologi 

előirányzatában biztosított. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására, egyúttal 

felkéri, hogy a feladatellátás érdekében intézkedjen a csónakok átvizsgálására, a szükséges 

felszerelés esetleges pótlására.  

 

Határidő: a megbízási szerződés megkötésére: június 23. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

226/2017.(V.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Liszt Ferenc utca 15. mögötti játszótéren a régi homokozó helyére új homokozót telepíttet. 

A munkálatok költségeinek fedezete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében az iskola 

konyha-étkező felújítására előirányzott, fel nem használt keretből 200.000 Ft. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a munka megrendelésére, valamint, hogy a 

határozatban foglaltakra a költségvetés soron következő módosításakor legyen figyelemmel. 

 

Határidő: a)  a megrendelésre: 2017. június 5. 

                  b) költségvetés soron következő módosítása 

Felelős: mindkét pontért: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

227/2017.(V.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a 

Településfejlesztési Bizottság javaslatát, mely szerint a gép forgalmazója a jelenlegi géppel 

végezzen próbamunkát más típusú felületen, illetve a konyhai felületre hozzon arra való 

kiegészítőt a próbamunkához és másik ilyen típusú felújított géppel is végezzen próbamunkát 

a hibajelenség kizárására érdekében.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

228/2017.(V.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el az előterjesztett 

határozati javaslatot, mely szerint elfogadja az SH-ITB Kft. ajánlatát az iskolai takarítógép 

cseréjére vonatkozóan.   
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

229/2017.(V.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete SH-ITB Kft. ajánlatát az iskolai 

takarítógép cseréjére megtárgyalta, és úgy határozott, hogy nem fogadja el felajánlott 

cseregépet, a 2016. december 13-án üzembehelyezett takarítógépre vállalt 6 hónapos 

garanciaidőn belül a vételár visszafizetésére tart igényt.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

230/2017.(V.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Humán 

Bizottság  civil szervezetek támogatási keretének 6.000 ezer forinttal való növelésére vonatkozó 

javaslatot. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

231/2017.(V.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Bizottság  civil 

szervezetek támogatási keretének növelésére vonatkozó javaslatával egyetért és a 2017. évi 

költségvetésben előirányzott 15.000 ezer forint keretet 3.000 ezer forinttal megnöveli az 

általános tartalék terhére. 

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

vegye figyelembe. 

 

Határidő: költségvetési rendelet módosítása 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

232/2017.(V.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Farkas László képviselő 

beszámolók elmaradása tárgyú interpellációjára adott Polgármesteri választ a  Képviselő-

testület Szervezeti  és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 

33. § (8) bekezdése alapján elfogadja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

233/2017.(V.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Várpalota-Pétfürdő összekötő önkormányzati tulajdonú úton elhelyezett  csúszós úttest veszélyt 
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jelző táblára a meglevő hóesésre utaló kiegészítő tábla mellé esőre utaló kiegészítő táblát is 

kihelyzetet.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

234/2017.(V.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Várpalota-Pétfürdő összekötő önkormányzati tulajdonú úton a közigazgatási határig a 

felezővonal felfestését is felújíttatja.    

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

235/2017.(V.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

település összes  víznyelőjét nézesse át és tisztíttassa ki a  Pétkomm Kft-vel. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

236/2017.(V.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

település minden játszóterére „Kutyát bevinni tilos” tiltótáblát helyeztessen ki. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

237/2017.(V.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Ifjúsági tónál kihelyezett  „a tóban kutyát fürdetni tilos” tiltótáblákat szereltesse le. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

238/2017.(V.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

utca páros oldalán a Katona József utcáig, illetve a páratlan oldalon az Ady Endre utcától a 

Berhidai útig minden kereszteződés után várakozni tilos táblát helyeztet ki.  

 

A munka költségének fedezetére 400.000.- Ft -ot különít el az általános tartalék terhére. 

 

Felkéri a Polgármestert a munka megrendelésére, valamint, hogy e döntésre a költségvetési 

rendelet soron következő módosításakor legyen figyelemmel. 
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Határidő: a munka elvégzésére: 2017. június 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

239/2017.(VI.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja Láng Géza 

alpolgármester javaslatát, mely szerint  a Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 42. IV/15. szám alatti, két 

és fél szobás, összkomfortos önkormányzati tulajdonú lakás bérlője Jordán Etelka Ilona - a 

jelenlegi bérlő - legyen. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

240/2017.(VI.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 42. 

IV/15. szám alatti, két és fél szobás, összkomfortos önkormányzati tulajdonú lakást bérbeadja 

Orsósné Révész Andrea, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakosnak.  

 

A bérleti jogviszony időtartama: 2017. július 1. – 2020. június 30., mely meghosszabbítható. 

 

Az induló bérleti díj 30.000,- Ft + közös költség + rezsi / hó. A bérleti díjat a Képviselő-testület 

minden év december 31-ig felülvizsgálja és dönt annak mértékéről.  

A bérleti díj első felülvizsgálata: 2018. december 31. 

 

A képviselő-testület 3 havi bérleti díjnak megfelelő kauciót ír elő.  

 

A testület meghatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 

Határidő: a szerződés megkötésére: 2017. június 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

241/2017.(VI.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 (Pusztai Krisztián)” tárgyú, 

(140/2017.)  számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

242/2017.(VI.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 (Gyémánt Attila)” tárgyú, 

(156/2017.)  számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

243/2017.(VI.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 „Berhidai út 2/A 

üzlethelyiség bérleteztetése” tárgyú, (141/2017.)  számú előterjesztés zárt ülésen történő 

tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

244/2017.(VI.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról 

szóló rendeletben maradjon meg a jutalom készpénzben való kifizetésének lehetősége. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

245/2017.(VI.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – minősített többség hiányában - 

nem fogadta el a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 

462017.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról az előterjesztett rendelet-tervezetet. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

246/2017.(VI.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Panelkuckó Napközi Otthonos 

Óvoda beszámolóját a 2016/2017. nevelési évről  e l f o g a d j a. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

247/2017.(VI.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

117/2017.(III.30.),  128/2017.(III.30.),   129/2017.(III.30.),      138/2017.(III.30.), 

157/2017.(III.30.), 183/2017.(IV.27.),      184/2017.(IV.27.)   186/2017.(IV.27.), 

189/2017.(IV.27.),      192/2017.(IV.27.),      197/2017.(V.16.),  199/2017.(V.16.), 

200/2017.(V.16.), 201/2017.(V.16.), 202/2017.(V.16.),        203/2017.(V.16.),  

207/2017.(V.25.), 208/2017.(V.25.),       209/2017.(V.25.),  213/2017.(V.25.), 

216/2017.(V.25.),       217/2017.(V.25.), 218/2017.(V.25.),   219/2017.(V.25.), 

220/2017.(V.25.), 225/2017.(V.25.), 231/2017.(V.25.),        234/2017.(V.25.),  

235/2017.(V.25.), 236/2017.(V.25.),       238/2017.(V.25.). 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

248/2017.(VI.29.) 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 2017. 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 

249/2017.(VI.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdői Polgármesteri 

Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót     e l f o g a d j a. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

250/2017.(VI.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdői Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokság beszámolóját a 2016 évi tevékenységről    e l f o g a d j a. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa a tűzoltóparancsnokot. 

 

Határidő: 2017. július 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

251/2017.(VI.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

központi háziorvosi ügyelet feladatának ellátásához 2017. június 01. napjától 2018. május 

31. napjáig 17,44 Ft/hó/fő összeggel járul hozzá. 

  

2) A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a 2017. május 31. napjáig fizetett hozzájárulás 

(18,77.-Ft/fő/hó) összeghez képest mutatkozó különbözetet: 1,33.-Ft/fő/hó összeget 2017. 

június 01. napjától 2018. 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 2017. június 01. napjától 2018. május 31. napjáig továbbra is 18,77.-Ft/fő/hó. 

 

3) 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 2) pontokra: folyamatos 

    a 3) pontra: július 10.    

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

252/2017.(VI.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközök, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. 

rendelet 29-29/A §-ában foglalt kötelezettségének eleget téve a „Pétfürdő Nagyközség 

Önkormányzatának Partnerségi Egyeztetési Szabályzata a településfejlesztési koncepció, 

az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi 

arculati kézikönyv és a településképi rendelet megalkotásához” megnevezésű szabályzatot 

e határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Partnerségi Egyeztetési 

Szabályzat közzétételéről a helyben szokásos módon gondoskodjon. 

 

Határidő: 2017. július 7.   

Felelős: Horváth Éva polgármester 

   Szabóné Czifra Melinda jegyző 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

253/2017.(VI.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 35/2017. (I.26.) számú 

képviselő-testületi határozatot visszavonja.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

254/2017.(VI.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gondozási Központ 

vezetőjének kérelmét megtárgyalta és úgy határozott, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló 

GUX-678 forgalmi rendszámú SUZUKI típusú személygépkocsit üzembentartói szerződéssel 

átadja használatra.  

A használatba adás feltétele, hogy a gépkocsi üzemeltetésével járó költségek a Gondozási 

Központot terhelik, melynek 2017. évi költségeit az intézmény elfogadott költségvetésének 

dologi kiadásaiból fedezi. 

 

Határidő: szerződés megkötés: 2017. július 20. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

255/2017.(VI.29.) 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  

2017. július 17-től 2017. augusztus 6-ig zárva tart, 

2017. augusztus 7-től 2017. augusztus 19-ig 10.00 – 16.00 óráig tart nyitva. 

 

a közösségi ház  

2017. július 17-tól 2017. augusztus 13-ig zárva tart a karbantartási és takarítási munkák miatt. 

2017. augusztus 14-től 2017. augusztus 18-ig 10.00-16.00 óráig tart nyitva. 

 

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Közösségi Televízió műsora 2017. július 17-tól 

2017. augusztus 13-ig szünetel a karbantartás és szabadságolás miatt. 

 

A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a fentiekről a lakosságot a képújság 

és a Pétfürdői Krónika útján tájékoztassa.  

 

Határidő: 2017. július 03. 

Felelős: Angeli Katalin igazgató 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

256/2017.(VI.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy  Pétfürdő 

település földi-kémiai szúnyoggyérítését a Primatox Bt-vel (Pétfürdő) 2017.   évben legalább 

két alkalommal elvégezteti. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munkálatok megrendelésére. 

 

A munkálatok fedezete a 2017. évi költségvetés parkgondozás dologi előirányzata. 

 

Határidő: az első  megrendelésre: azonnal 

                  a második megrendelésre: 2017. augusztus első hete  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

257/2017.(VI.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

temetőrész kerítésépítésének elvégzéséhez a 2017. évi előirányzott költségvetési keretet 

500.000 Ft-tal megemeli az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében az iskola konyha-étkező 

felújítására előirányzott, fel nem használt keret terhére. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a munka megrendelésére, valamint, hogy a 

határozatban foglaltakra a költségvetés soron következő módosításakor legyen figyelemmel. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munkálatok megrendelésére. 

 

 

Határidő: a megrendelésre 2017. július 10.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

258/2017.(VI.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetésben a 

„Horizont” mögötti szervízút korrekciójára előirányzott 300 ezer forintos keretet 200 ezer 

forinttal megemeli az általános tartalékkeret terhére.  

 

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

vegye figyelembe.  

 

Határidő: költségvetési rendelet módosítás 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

259/2017.(VI.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017/2018-as tanévre -  a 

2017. szeptember 1. és 2018. június 30. közötti időszakra - elfogadja a Péti Pékség Kft tejes 

kifli szállítására vonatkozó 18,- Ft + 18% ÁFA darabáru ajánlatát. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert a szállítói szerződés megkötésére. 

 

 

Határidő szerződéskötésre: 2017. augusztus 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

260/2017.(VI.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Liszt Ferenc utca 14. II. emelet 206. szám alatti lakásingatlan bérleti díja 2017. július 1-től – 

2018. június 30-ig 5.000.- Ft + közös költség/hó. 

 

Határidő a bérlő tájékoztatására: 2017. július 15.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

261/2017.(VI.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 216/2017.(V.25.) számú 

képviselő-testületi határozatot visszavonja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

262/2017.(VI.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

évben közbeszerzési eljárás keretében beszerzett és kiépített közterületi 

térfigyelőkamerarendszer kiírásnak megfelelő kivitelezését, állapotát és megfelelőségét 

igazságügyi szakértővel felülvizsgáltatja. 

 

Az igazságügyi szakértő kiválasztása ajánlattételi felkérés alapján történjen, mely felkérésben 

Farkas László önálló képviselői indítványában megfogalmazott szempontok szerepeljenek. 

 

A szakértő díjazására 500.000.- Ft-ot különít el az általános tartalék terhére. 
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Felkéri a Polgármestert a határozatban foglaltak végrehajtására, valamint, hogy e döntésre a 

költségvetés soron következő módosításakor legyen figyelemmel. 

 

Határidő:  szakértő felkérésére: 2017. július 15. 

Felelős:  Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

263/2017.(VI.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Dombi Norbert 

képviselő javaslatát, mely szerint az Ifjúság útja jelenlegi egyirányú forgalmának másik irányba 

történő fordítását megvalósítja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

264/2017.(VI.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, 

Babits M. u. 19. szám alatti lakóépület felújításához Pusztai Krisztián 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakost 1.200.000,- Ft vissza nem térítendő 

támogatásban részesíti. 

 

Fedezet a 2017. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2017. július 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

265/2017.(VI.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, 

Mikes K. u. 42. szám alatti lakóépület felújításához Gyémánt Attila xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

 

Fedezet a 2017. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 
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Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2017. július 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

266/2017.(VI.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában 

levő Pétfürdő Berhidai út 2/A. szám alatti (hrsz: 2379/1) üzlethelyiséget a Bobayné Dani Éva 

részére határozott időtartamra bérbe adja.  

 

A bérleti díj: 20.000.- Ft/ hónap.   

A bérbeadás időpontja: 2017. július 15-től 2020. június 30. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.  

 

Határidő: a kérelmezők tájékoztatására: azonnal 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

267/2017.(VI.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Láng Géza 

alpolgármester javaslatát, miszerint a Berhidai út 2/A szám alatti ingatlan bérbeadása során 3 

havi kauciót írjon elő a Képviselő-testület. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

268/2017.(VI.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Jónásné Lakatos Krisztina 

kérelmét megtárgyalva, szociális helyzetére tekintettel úgy határozott, hogy a 

 

Pétfürdő, Bocskai utca 47/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú komfortos bérlakást Jónásné 

Lakatos Krisztina részére 1 éves időtartamra bérbeadja. A bérleti szerződés annak lejártakor a 

Képviselő-testület döntésétől függően meghosszabbítható. 

 

A bérleti szerződés 2017. szeptember 1-től 2018. augusztus 31-ig szól.  

Bérlő által fizetendő lakbér: 10.000 Ft / hó + rezsi. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
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Határidő  a bérlő tájékoztatására: 2017. július 15.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

269/2017.(VI.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Belényesi Szandra és Varga 

László xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakosok fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2017. évi támogatására benyújtott pályázatát    e l u t a s í t j a . 

 

E határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, de a határozat közlésétől számított harminc napon 

belül a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon az önkormányzat ellen indított 

perben – jogszabálysértésre hivatkozással – annak felülvizsgálatát lehet kérni. A keresetlevelet 

az önkormányzathoz kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.  

 

(Az indoklást az érintettek részére közvetlenül megküldött határozat tartalmazza.) 

 

Határidő a határozat megküldésére: 2017. július 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

270/2017.(VI.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2017. évi támogatására benyújtott pályázatokat elbírálta, és a 18/2008.(XII.12.) 

számú önkormányzati rendelete alapján – a Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 27. II/8. szám alatti 

lakás megvásárlásához - Csordás Krisztián és Csordásné Fábián Nikoletta xxxxxxxxxxxx 

szám alatti lakosokat 350.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

Határidő: 2017. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

271/2017.(VI.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2017. évi támogatására benyújtott pályázatokat elbírálta, és a 18/2008.(XII.12.) 

számú önkormányzati rendelete alapján – a Pétfürdő, Berhidai út 84. fsz. 2. szám alatti lakás 

megvásárlásához - Horváth Panna Dóra és Horváth László xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

szám alatti lakosokat 350.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

Határidő: 2017. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

272/2017.(VI.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2017. évi támogatására benyújtott pályázatokat elbírálta, és a 18/2008.(XII.12.) 

számú önkormányzati rendelete alapján – a Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 29. I/4. szám alatti 

lakás megvásárlásához - Keller Péter és Nyakas Ramóna xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

szám alatti lakosokat  300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

Határidő: 2017. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

273/2017.(VI.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2017. évi támogatására benyújtott pályázatokat elbírálta, és a 18/2008.(XII.12.) 

számú önkormányzati rendelete alapján – a Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 40. II/9. szám alatti 

lakás megvásárlásához - Magyarósi Kornél és Magyarósi Zsófia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

szám alatti lakosokat  300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

Határidő: 2017. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

274/2017.(VI.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

              

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Máté Brigitta és Farkas Zsolt 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakosok fiatal családok első lakáshoz jutásának 

2017. évi támogatására benyújtott pályázatát   e l u t a s í t j a . 

E határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, de a határozat közlésétől számított harminc napon 

belül a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon az önkormányzat ellen indított 

perben – jogszabálysértésre hivatkozással – annak felülvizsgálatát lehet kérni. A keresetlevelet 

az önkormányzathoz kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.  

 

(Az indoklást az érintettek részére közvetlenül megküldött határozat tartalmazza.) 

 

Határidő a határozat megküldésére: 2017. július 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester   
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

275/2017.(VI.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

  

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2017. évi támogatására benyújtott pályázatokat elbírálta, és a 18/2008.(XII.12.) 

számú önkormányzati rendelete alapján – a Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 44. fsz. 2. szám alatti 

lakás megvásárlásához - Molnár Ádám és Nyakas Eszter xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

szám alatti lakosokat 300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

Határidő: 2017. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

276/2017.(VI.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2017. évi támogatására benyújtott pályázatokat elbírálta, és a 18/2008.(XII.12.) 

számú önkormányzati rendelete alapján – a Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 52. IV/13. szám alatti 

lakás megvásárlásához - Rózsa Dáriusz János és Kádár Olívia Ágnes xxxxxxxxxxxxxxxxx 

szám alatti lakosokat  300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

Határidő: 2017. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

277/2017.(VI.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2017. évi támogatására benyújtott pályázatokat elbírálta, és a 18/2008.(XII.12.) 

számú önkormányzati rendelete alapján – a Pétfürdő, Mikes Kelemen utca 1. szám alatti 

lakás megvásárlásához - Soós Gábor és Soós-Farkas Nóra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

szám alatti lakosokat  300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Határidő: 2017. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

278/2017.(VI.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

            

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Szücs-Németh Ramóna és Szücs 

Péter xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakosok fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2017. évi támogatására benyújtott pályázatát   e l u t a s í t j a . 

E határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, de a határozat közlésétől számított harminc napon 

belül a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon az önkormányzat ellen indított 
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perben – jogszabálysértésre hivatkozással – annak felülvizsgálatát lehet kérni. A keresetlevelet 

az önkormányzathoz kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.  

 

(Az indoklást az érintettek részére közvetlenül megküldött határozat tartalmazza.) 

 

Határidő a határozat megküldésére: 2017. július 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

279/2017.(VI.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2017. évi támogatására benyújtott pályázatokat elbírálta, és a 18/2008.(XII.12.) 

számú önkormányzati rendelete alapján – a Pétfürdő, Hunyadi János utca 6. szám alatti 

lakás megvásárlásához - Vaczola Réka és Varga Tamás xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

szám alatti lakosokat  300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Határidő: 2017. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

280/2017.(VI.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2017. évi támogatására benyújtott pályázatokat elbírálta, és a 18/2008.(XII.12.) 

számú önkormányzati rendelete alapján – a Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 21. IV/15. szám alatti 

lakás megvásárlásához - Varga Zsolt és Nagy Eszter xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. szám 

alatti lakosokat  300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

Határidő: 2017. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

281/2017.(VII.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Terra-21 Kft. (Leányfalu) között a DN 100-as távhő gerincvezeték BP1 és K3-K4 aknák közötti 

rekonstrukciója tárgyában megkötendő vállalkozási szerződést.  

 

A kivitelezés fedezete a Pétkomm Kft. rendelkezésére álló 2013., 2014., 2015., 2016. évi 

nyereségkorláton felüli eredmény, valamint a 2017. évre kalkulált értékcsökkenés. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

282/2017.(VII.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2017-ben 

elvégezteti a Temető u.-ban és a Peytu ligetben a járda és térburkolat építését.  

Ennek érdekében közbeszerzési eljárást folytat le. 

A kivitelezésre fedezetet biztosít a 2017 évi költségvetésben e célra előirányzott keretből és az 

általános tartalékból.  

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

felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen az eljárás megindításáról.  

 

Határidő: 2017. augusztus 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

283/2017.(VII.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

„Temető u., Peytu liget járda és térburkolatépítés tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi 

felhívását küldje meg az alábbi kivitelezőknek: 

 

1. Várpalotai Közüzemi Kft (Várpalota, Fehérvári út 7.) 

2. C és R Közlekedésépítő Kft. (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 38.) 

3. Colas Út Zrt (1113 Budapest, Bocskai út 73.) 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

284/2017.(VII.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának támogatásáról szóló 18/2008.(XII.12.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: 

Ör.) 14.§ (2) bekezdésében  foglaltak értelmében  Székely Judit xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

szám alatti lakostól a 2016. évben részére nyújtott 350.000.- Ft összegű támogatást – a Ptk 

szerint megállapítható  kamattal és kezelési költséggel növelten - visszaköveteli. 

Felhívja Székely Juditot, hogy a fentiek szerint kiszámolt összeget a határozat kézhezvételétől 

számított 30 napon belül, de legkésőbb 2017. szeptember 15. napjáig fizesse meg az 

önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 10281000-00112493-00100007 számú 

folyószámlájára. 

Amennyiben fizetési kötelezettségének a megadott határidőig nem tesz eleget vagy nem kér 

halasztást, úgy a Képviselő-testület intézkedik az összeg behajtása iránt.  

 

(Az indoklást az érintettek részére közvetlenül megküldött határozat tartalmazza.) 
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Határidő a) a határozat megküldésére: 2017. augusztus 11. 

                 b) fizetési meghagyás kibocsátására: 2017. október 30.     

Felelős mindkét pontért: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

285/2017.(VIII.31.) 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 „Sebestyén Jánosné 

ingatlan felajánlása a Gyár alatti kiskertekben” tárgyú, 180/2017. számú előterjesztés zárt 

ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

285/2017.(VIII.31.) 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 „Sebestyén Jánosné 

ingatlan felajánlása a Gyár alatti kiskertekben” tárgyú, 180/2017. számú előterjesztés zárt 

ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

286/2017.(VIII.31.) 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 „Tóth Magdolna kérelme” 

tárgyú, 185/2017. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

287/2017.(VIII.31.) 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 (Katona Tamás)” tárgyú, 

175/2017. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

288/2017.(VIII.31.) 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 (Födelmes Zsuzsanna)” tárgyú, 

190/2017. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

289/2017.(VIII.31.) 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 (Szűcs János)” tárgyú, 191/2017. 

számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

290/2017.(VI.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 252/2017.(VI.29.) számú 

határozatával jóváhagyott Partnerségi Egyeztetési Szabályzatát 2017. év szeptember hó 15. 

napjával hatályon kívül helyezi. 

 

A hatályon kívül helyezett Szabályzat előírásait azonban a hatályon kívül helyezéséig 

megindult eljárásokban továbbra is alkalmazni kell. 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy e határozat közzétételéről a helyben szokásos 

módos gondoskodjon. 

 

Határidő: 2017. szeptember 11. 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

291/2017.(VI.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

   

198/2017.(V.16.), 212/2017.(V.25.),  240/2017.(VI.15.), 

251/2017.(VI.29.), 252/2017.(VI.29.),  254/2017.(VI.29.), 

255/2017.(VI.29.) 256/2017.(VI.29.),  257/2017.(VI.29.), 

258/2017.(VI.29.), 259/2017.(V.29.),  260/2017.(VI.29.), 
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262/2017.(VI.29.), 264/2017.(VI.29.),  265/2017.(VI.29.), 

266/2017.(VI.29.), 268/2017.(VI.29.),  269/2017.(VI.29.), 

270/2017.(VI.29.), 271/2017.(VI.29.),  272/2017.(VI.29.), 

273/2017.(VI.29.), 274/2017.(VI.29.),  275/2017.(VI.29.), 

276/2017.(VI.29.), 277/2017.(VI.29.),  278/2017.(VI.29.), 

279/2017.(VI.29.), 280/2017.(VI.29.),  282/2017.(VI.29.), 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

292/2017.(VI.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Bizottság, a 

Polgármester és a Jegyző által előterjesztett – 2017. I. félévi szociális ellátásokról szóló – 

beszámolót  e l f o g a d j a. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

293/2017.(VI.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdő szennyvízelvezető és 

-tisztító víziközműrendszer vagyonkezelési szerződés módosítását a határozat melléklete 

szerint jóváhagyja. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

294/2017.(VIII.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Pétfürdő 

szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer Bakonykarszt Zrt. által elkészített 2018-2032 

időszakra vonatkozó 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: 2017. szeptember 5. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

295/2017.(VIII.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Várpalota 

ivóvízellátó víziközmű-rendszer Bakonykarszt Zrt. által elkészített 2018-2032 időszakra 

vonatkozó 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: 2017. szeptember 5. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

296/2017.(VIIII.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Várpalota ívóvízellátó 

víziközmű-rendszer vagyonkezelési szerződés módosítását a határozat melléklete szerint 

jóváhagyja. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

297/2017.(VIII.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közösségi Ház és Könyvtár 

2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót  e l f o g a d j a. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

298/2017.(VIIII.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete „Pétfürdői Temető utca - Peytu 

liget járdaépítési és burkolási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként 

végrehajtandó kivitelezési munkákra 2017. évi költségvetésében e célra biztosított fedezetet az 

általános tartalék terhére 7.500 ezer forinttal – 22.500 ezer forintra – megemeli. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet következő módosításakor az e 

határozatban foglaltakra legyen figyelemmel.  
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Határidő: költségvetési rendelet soron következő módosítása  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

299/2017.(VIII.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

javaslata alapján „Pétfürdői Temető utca - Peytu liget járdaépítési és burkolási munkái”” 

tárgyú közbeszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

     

Nyertes ajánlattevő: Colas Út Zrt 

                      1113 Budapest, Bocskai út 73. 

Az 5 %-os tartalékkeretet is tartalmazó ellenszolgáltatás bruttó összege: 19.965.907.-Ft. 

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

 

 Nyertes ajánlattevőt követő ajánlattevő: C és R Közlekedésépítő Kft. 

                      8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 38. 

Az 5 %-os tartalékkeretet is tartalmazó ellenszolgáltatás bruttó összege: 22.373.503,- Ft. 

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

 

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

a Colas Út Zrt-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. szeptember 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

   

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

300/2017.(VIII.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Temető utca - Peytu liget 

járdaépítési és burkolat építés kivitelezési munkái műszaki ellenőrzésére a 2017. évi 

költségvetésében e célra biztosított fedezetet 70 ezer forinttal – 370 ezer forintra – megemeli 

az általános tartalék terhére. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával 

az e határozatban foglaltakra legyen figyelemmel. 

 

Határidő a költségvetési rendelet módosítása 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

301/2017.(VIII.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Akácfa utca forgalmi 

rendjének megváltoztatására irányuló lakossági kérelmet megtárgyalta, és úgy határozott, 

hogy az Akácfa utca forgalmi rendjén közlekedésbiztonsági okokból nem kíván változtatni. 

 

Határidő: a kérelmezők értesítésére a döntésről: 2017. szeptember 15.   

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

302/2017.(VIII.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

utca Mikes Kelemen utca - Katona József utca közötti, valamint az Ady Endre utca – Mikes 

Kelemen utca közötti szakaszain a „várakozni tilos” tábla hatályát   kiegészítő táblával 1 óra 

terjedelemben maximálja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

303/2017.(VIII.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Pétfürdő, Hősök tere 8/4. szám előtti közvilágítási oszlop létesítésére 500.000,-Ft-ot különít 

el a 2017. évi költségvetés általános tartaléka terhére. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a kivitelezés megrendelésére. 

 

A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet 

módosításánál vegye figyelembe. 

 

Határidő: a megrendelésre: 2017. szeptember 15.   

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

304/2017.(VIII.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztéri térfigyelő 

kamerarendszer kiírásnak megfelelő kivitelezésének, állapotának, megfelelőségének 

felülvizsgálatára Czibik István ajánlatát nem fogadta el. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

305/2017.(VIII.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztéri térfigyelő 

kamerarendszer kiírásnak megfelelő kivitelezésének, állapotának, megfelelőségének 

felülvizsgálatára a Pannon Justitia Igazságügyi Szakértői Kft ajánlatát nem fogadta el. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

306/2017.(VIII.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztéri térfigyelő 

kamerarendszer kiírásnak megfelelő kivitelezésének, állapotának, megfelelőségének 

felülvizsgálatára dr. Göllei Attila ajánlatát nem fogadta el. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

307/2017.(VIII.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztéri térfigyelő 

kamerarendszer kiírásnak megfelelő kivitelezésének, állapotának, megfelelőségének 

felülvizsgálatára a Pannon Justitia Igazságügyi Szakértői Kft (8200 Veszprém, Rákóczi u. 5) 

igazságügyi szakértő ajánlatát fogadja el. 

A szakértői díj: 420.000,- Ft+ ÁFA 

 

Felhatalmazza a Polgármestert szakértővel megkötendő szerződés aláírására.  

   

Határidő: a szakértő értesítésére: 2017. szeptember 5.   

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

308/2017.(VIII.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 307/2017.(VIII.31.) számú 

határozatával elfogadott igazságügyi szakértő díjazására elkülönített keretet 33.400.- Ft-tal, 

azaz 533.400,- Ft-ra megemeli az általános tartalék terhére. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet következő módosításakor az e 

határozatban foglaltakra legyen figyelemmel.  

 

Határidő: a költségvetés soron következő módosítása.   

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

309/2017.(VIII.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Pénzügyi 

Bizottság javaslatát mely szerint a 190/2017. számú, a PMTE kérelme tárgyú előterjesztés 

határozati javaslatából maradjon ki a támogatás visszafizetésére vonatkozó alábbi szöveg: „a 

PMTE és az önkormányzat között folyó vagyonátadási tárgyalások eredményeként 

megvalósuló vagyonátadásról szóló adásvételi szerződés alapján történő kifizetést követő 30 

nap, de legkésőbb 2018. december 31. „ 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

310/2017.(VIII.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Pénzügyi 

Bizottság javaslatát mely szerint a 190/2017. számú, a PMTE kérelme tárgyú előterjesztés 

határozati javaslatába – a bizottság által javasolt kimaradó szöveg helyett – az alábbi szöveg 

kerüljön be: „a PMTE a szeptemberi testületi ülésre a 2016. évben elköltött 15 millió forintos 

hitel, bizonylatokkal történő elszámolását nyújtsa be a Képviselő-testületnek. „ 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

311/2017.(VI.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a 190/2017. 

számú, a PMTE kérelme tárgyú előterjesztés előterjesztett határozati javaslatát. 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

312/2017.(VI.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 349/2015 (VII.23.) sz. 

határozatával a Berhidai u. 58-60. Társasháznak 300.000.- Ft.- visszatérítendő támogatást  

nyújtott. A Társasház kérelmére a visszafizetés ütemezését - 100.000.- Ft határidőre történő 

megfizetésének elismerése mellett - az alábbiak szerint módosítja: 

 

2018. szeptember 30.  100.000.- Ft. 

2019. szeptember 30.  100.000.- Ft. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képező szerződés módosítás aláírására, 

egyúttal felkéri, hogy a határozatban foglaltakra a költségvetés módosítása során az alábbiak 

szerint legyen figyelemmel: 

kölcsön visszatérítés    -100 000.- Ft 

általános tartalék          -100 000.- Ft 

 

Határidő: 2017. szeptember 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

313/2017.(VIII.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Főépítész által előkészített 

Települési Arculati Kézikönyv munkaközi anyagát megtárgyalta és azt a határozat 

mellékleteként csatolt Településfejlesztési Bizottsági módosító javaslatokkal együtt javasolja 

továbbdolgozásra.   

  

Határidő: a határozat megküldésére: 2017.  szeptember 5. 

Felelős: Horváth Éva polgármester  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

314/2017.(VIII.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Dombi Norbert 

képviselő javaslatát, mely szerint a Szent István térre elképzelt faházak telepítéséről 

előterjesztést készítsen. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

315./2017.(VIII.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármestert 2017. I. félévi 

munkájának elismeréséül jutalomban részesíti.  

 

A jutalom összege a 2017. évi költségvetésben e célra betervezett keret fele.  

 

Felkéri az Alpolgármestert, hogy a jutalom kifizetéséről intézkedjen. 

 

Határidő: 2017. szeptember 15. 

Felelős: Láng Géza alpolgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

316/2017.(VIII.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Liszt Ferenc utca 2-4-6 és 8-10-12 számú társasházak lépcsőházai elé 5 db padot telepít,  

amennyiben a közös képviselő a lakók írásbeli kérelmét - a Liszt F. u. 12. szám 

kivételével - a padok elhelyezésére benyújtja. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

317/2017.(VIII.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Sebestyén Jánosné Ősi, Iskola 

u. 47. szám alatti lakos által a pétfürdői 0303/89 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 /jogi 

munkarészek elkészítése/ fedezete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános 

tartalékából 50.000 Ft. 

 

A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet 

módosításánál vegye figyelembe. 

 

Határidő: 2017. október 30.   

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

318/2017.(VIII.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

1551/3 hrsz-ú ingatlant a Wimmer Trans Kft (Pétfürdő, Bőhm F. u. 2.) részére a 2017. augusztus 

21-én kelt ingatlanforgalmi értékbecslés szerinti 1.650.000,- Ft vételáron értékesíti. 

A vételár megállapításakor figyelembevételre került, hogy a Pétfürdő nagyközség Helyi Építési 

Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 15/2013.(XII.11.) számú önkormányzati rendelet 

előírása szerint megvalósuló vasúti pályatest áthelyezés után az ingatlan közúti kapcsolata 

megszűnik. Amennyiben viszont a Kft megvásárolja a területet, úgy a mellette levő ingatlanjain 

keresztül bejárást tud biztosítani a területre. 

A testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 

A szerződéskötéssel kapcsolatos összes költség a vevőt terheli. 

Határidő a szerződés megkötésére: 2017. szeptember 30,  

                 mely egyben a Képviselő-testület ajánlati kötöttségének határideje 

Felelős: Horváth Éva polgármester    

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

319/2017.(VIII.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Tóth Magdolna 

Pétfürdő, Kölcsey köz 1. szám alatti lakos kérelmét lakóháza energetikai felújításának 

előfinanszírozása tárgyában és az alábbiakban határozott. 
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1.) A Képviselőtestület tudomásul veszi kérelmező bejelentését, hogy a vállalt határidőre a 

kivitelezést nem tudja befejezni.  

2.) A Képviselő-testület az önkormányzati támogatás rendelet előírásaitól eltérő folyósítását 

nem támogatja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa a kérelmezőt. 

 

Határidő: 2017. szeptember 10.   

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

320/2017.(VIII.31.) 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 21. szám alatti lakóépület felújításához Katona Tamás 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakost 1.200.000,- Ft vissza nem térítendő 

támogatásban részesíti. 

Fedezet a 2017. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2017. szeptember 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

321/2017.(VIII.31.) 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, 

Újmandulás utca 10. szám alatti lakóépület felújításához Födelmes Zsuzsanna 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. szám alatti lakost 1.200.000,- Ft vissza nem térítendő 

támogatásban részesíti. 

Fedezet a 2017. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 
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Határidő: szerződés megkötésére 2017. szeptember 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

322/2017.(VIII.31.) 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 17. szám alatti lakóépület felújításához Szűcs János 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakost 1.200.000,- Ft vissza nem térítendő 

támogatásban részesíti. 

Fedezet a 2017. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2017. szeptember 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

323/2017.(VIII.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

    

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Humán 

Bizottság javaslatát, mely szerint a „Pétfürdőért” kitüntetést 2017-évben 

xxxxxxxxxxxxxx-nak adományozza.  
 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

324/2017.(VIII.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2002.(IX.04.) számú 

önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján Pétfürdő nagyközség érdekében végzett 

kiemelkedő tevékenységének elismeréséül  Pekker József-nek a „Pétfürdőért” kitüntetést 

adományozza. 

 

Határidő: 2017. október 1.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

325/2017.(VIII.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Székely Judit 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos - fiatal családok első lakáshoz jutásának 

támogatása új ingatlanra történő átvitelére irányuló - kérelmét megtárgyalta és az alábbiak 

szerint határozott: 

1. A Képviselő-testület a 284/2017. (VII.27.) számú határozatban foglaltak szerint a 

támogatási összeg új ingatlanra történő átviteléhez nem járul hozzá. 

 

2. A Képviselő-testület a kérelemben foglaltakat méltányolva engedélyezi a támogatás 

szerződéskötés napjáig a Ptk szerint megállapítható kamattal növelt összegének 18 havi 

részletekben történő megfizetését az alábbiak szerint:  

a) a támogatási összeg – október hónaptól kezdődően, minden hónap 15. napjáig esedékes - 

részletekben történő visszafizetésére szerződést köt, 

b) amennyiben a visszafizetéssel 2 havi elmaradásba esik, úgy a hátralevő részletek a Ptk 

szerint megállapítható kamattal növelt egyösszegű visszafizetése válik esedékessé, 

c) amennyiben visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a Képviselő-testület 

intézkedik a b) pont szerint számolt összeg behajtása iránt, 

d) felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.  

 

Határidő a) a határozat megküldésére: 2017. szeptember 15. 

                 b) a szerződés megkötésére: 2017. szeptember 30.     

Felelős mindkét pontért: Horváth Éva polgármester 

  

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

326/2017.(IX.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 (Lőrincz Róbert)” tárgyú, 

214/2017. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

  

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

327/2017.(IX.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 (Csapó Gábor)” tárgyú, 

215/2017. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

328/2017.(IX.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvoda kisértékű tárgyi eszköz 

beszerzésére előirányzott keretét 300 ezer forinttal megemeli az általános tartalékkeret terhére. 

 

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

vegye figyelembe. 

 

Határidő: költségvetési rendelet módosítása 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

329/2017.(IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

290/2017.(VIII.31.), 294/2017.(VIII.31.),  295/2017.(VIII.31.),   298/2017.(VIII.31.), 

299/2017.(VIII.31.), 300/2017.(VIII.31.),   301/2017.(VIII.31.) 302/2017.(VIII.31.), 

303/2017.(VIII.31.),   307/2017.(VIII.31.), 308/2017.(VIII.31.), 312/2017.(VIII.31.), 

313/2017.(VIII.31.), 315/2017.(VIII.31.), 318/2017.(VIII.31.),   3192017.(VIII.31., 

320/2017.(VIII.31.), 321/2017.(VIII.31.),   322/2017.(VIII.31.).   

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

330/2017.(IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Polgármester 

javaslatát, mely szerint 2018. évben a magánszemélyek kommunális adójának mértékét növelje. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

331/2017.(IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester által előterjesztett 

adókoncepció megtárgyalása alapján úgy határozott, hogy 

 

1./ Építményadó 

2018. január 1-től mentes az építményadó megfizetése alól a településkép védelméről szóló 

törvényben meghatározott reklámhordozó.  

Egyebekben az építményadó vonatkozásában az adómértéken nem változtat. 

 

2./ Telekadó 

Telekadót továbbra sem vezet be. 
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3./ Magánszemélyek kommunális adója 

2018. január 1-től az adómértéken nem változtat. 

 

4./ Idegenforgalmi adó 

Idegenforgalmi adót továbbra sem vezet be. 

 

5./ Iparűzési adó 

Az iparűzési adó vonatkozásában az adómértéken, valamint az adómentesség,-kedvezmény 

szabályozásán nem változtat. 

 

6./ Települési adó 

Települési adót továbbra sem vezet be. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a helyi adókról szóló rendelet módosítását terjessze a Képviselő-

testület november havi ülése elé. 

 

Határidő: 2017. november havi ülés 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

332/2017.(IX.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

1. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Pétfürdő Nagyközség 2012-

2017 évre szóló Települési Esélyegyenlőségi Programját az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31.§ (4) bekezdésében 

foglaltak értelmében áttekintette.  

A program határidőre megvalósult intézkedéseinek teljesítését elfogadja, megállapítja, hogy a 

program felülvizsgálata nem szükséges, a Helyi Esélyegyenlőségi Programot változatlan 

formában helybenhagyja. 

 

2. Tekintettel a program 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 1. pont: 2017. október 13., a határozat mentor szervezet részére megküldésére 

                 2. pont: 2018. június havi testületi ülés, az új programjavaslat előterjesztésére 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

333/2017.(IX.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Polgármester 

javaslatát, mely szerint a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2018. évi fordulójában az érvényesen benyújtott pályázatok elbírálásának prioritási 

szempontjain változtasson. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

334/2017.(IX.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. 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 2018. 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 rászorultság 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 súlypont 

a) 
a pályázó és a vele egy háztartásban élő egy főre jutó  

havi nettó jövedelme 
1 

b) A pályázó árva 0,3 

c) A pályázó félárva 0,5 

d) A pályázó állami gondozott vagy gyámolt 0,3 

e) A pályázó tartósan beteg vagy fogyatékossággal él 0,6 

f) A pályázó kollégiumi ellátásban nem részesül és nem ingázik 0,6 

g) A pályázó kollégiumban lakik 0,7 

h) 
A pályázó családjában tartósan beteg/fogyatékos vagy  

rokkant családtag él 
0,7 
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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, 9.500,- Ft/hó összegtől 20.000,- Ft/hó összeghatárig állapítja meg a Képviselő-

testület.   

 

Határidő: a csatlakozási nyilatkozat megküldésére: 2017. október2. 

                 a pályázatok kiírására: 2016. október 3.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

335/2017.(IX.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétkomm Kft. 2017. év I-VII. 

havi gazdálkodásáról és tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

336/2017.(IX.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a PMTE részére a 

270/2016.(VI.16.) számú határozatában nyújtott 15 millió Ft visszatérítendő támogatás 

visszafizetési határidejét az alábbiak szerint módosítja: 

A támogatás visszafizetési határideje: 

a PMTE és az önkormányzat között folyó vagyonátadási tárgyalások eredményeként 

megvalósuló vagyonátadásról szóló adásvételi szerződés aláírását követő vételárba történő 

beszámítás. Az adásvételi szerződés meghiúsulása esetén a visszafizetés végső határideje: 

2018. december 31. 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosítására, egyben felkéri, 

hogy a költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe az 

alábbiak szerint: 

Bevételek Kölcsön visszatérülése: - 15.000 ezer forint. 

Kiadások általános tartalék : - 15.000 ezer forint. 

 

Határidő: a szerződésmódosításra: 2017. október 15.   

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

337/2017.(IX.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 322/2017. (VIII.31.) számú 

határozatát – a támogatott támogatásról lemondó nyilatkozatára tekintettel – visszavonja. 
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Felkéri a Polgármestert, hogy e határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet módosításánál 

vegye figyelembe. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

338/2017.(IX.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fürdő-forrás foglalás 

üzembehelyezési eljárásának költségét megemeli 2200 ezer forinttal a fürdő-forrás foglalás 

kivitelezésére előirányzott keret terhére. 

 

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

vegye figyelembe, valamint intézkedjen a hidrodinamikai számítások elvégeztetéséről, a 

védőterületek ellenőrzéséről és az üzembehelyezési dokumentáció elkészítéséről. 

 

Határidő: Hydrosys számítás: 2017. november 15. 

       dokumentáció: 2017. november 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

339/2017.(IX.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Hivatalvezetője által 2017. szeptember 15-én 

véleményezésre megküldött, a Pétfürdőn kötelező felvételt biztosító Horváth István Általános 

Iskola felvételi körzethatárának megállapítására vonatkozó tervezettel – amelyben a Horváth 

István Általános Iskola kötelező felvételi körzete Pétfürdő település közigazgatási területe – 

egyetért. 

Pétfürdő Nagyközség Jegyzőjének adatszolgáltatás szerint a jegyzői nyilvántartásban 

szereplő, pétfürdői lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos 

helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma: 5 fő   

 

Határidő a határozat megküldésére: 2017. október 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

340/2017.(IX.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a „Foglalkoztatási 

együttműködések a Várpalotai Járásban” című projekt keretén belül megalakuló Járási 

Foglalkoztatási Paktumban Pétfürdő Önkormányzatának részvételét. 
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A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy az Önkormányzat anyagilag nem kíván hozzájárulni 

az együttműködéshez. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képező szándéknyilatkozat aláírására. 

 

Határidő: aláírásra: 2017. október 5. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

341/2017.(IX.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatnak Képviselő-testülete a Humán Bizottságnak a 

hatáskörébe utalt támogatási pénzek – 2017. augusztus 31-i állapot szerinti – felhasználásáról 

szóló beszámolóját elfogadja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

342/2017.(IX.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

köztemető új kaputengelyének helye a 2. számú temetőkapu tengelyétől az erdő felé számított 

70 fm-re legyen. 

 

Határidő az úttervező tájékoztatására: 2017. október 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester    

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

343/2017.(IX.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, a Temető utca és 

Peytu liget járdaépítés beruházás pótmunkakeretének terhére a Temető utcában a Márvány 

Stones Bt vállalkozás kiskapu-bejáratát is megcsinálja. 

 

Határidő: a határozat megküldésére: 2017. október 12 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

344/2017.(IX.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Péti víz felújításával kapcsolatos panaszokat tartalmazó lakossági levelet, valamint Képviselő 

Úr levelét küldje meg a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő részére azzal, hogy a levélben felvetett 

problémára válaszoljon. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

345/2017.(IX.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő „Péti víz felújításának felülvizsgálata” tárgyában benyújtott önálló képviselői 

indítványában előterjesztett határozati javaslatot. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

346/2017.(IX.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

udvarias hangvételű levélben tájékoztassa a Nitrogénművek Zrt Vezérigazgatóját, Szilágyi 

János urat, az alábbiakról: 

a) Pétfürdő Nagyközség fejlesztési terveiben szerepel Hulladékudvar létesítése, 

b) a Rendezési tervben is szerepeltetett terület a Nitrogénművek Zrt tulajdona,  

c) a Képviselő-testület vételi szándékát továbbra is kinyilvánítja, amennyiben erre nem érkezik, 

vagy nem kedvező válasz érkezik, úgy az Önkormányzat él a kisajátítás eszközével. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

347/2017.(IX.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

útja engedélyezett forgalmi rendje megváltoztatásának, valamint a kihelyezett „egyirányú utca” 

KRESZ tábla áthelyezésének lehetőségéről kérjen állásfoglalást az engedélyező hatóságtól. 

 

 

  

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

348/2017.(IX.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, 

Bocskai u. 63. szám alatti lakóépület felújításához Lőrincz Róbert Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxx 

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

Fedezet a 2017. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2017. október 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

349/2017.(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, 

Kazinczy u. 19. szám alatti lakóépület felújításához Csapó Gábor Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxx 

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

 

Fedezet a 2017. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2017. október 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

350/2017.(X.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a pétfürdői strandfürdő tervezési 

programjának módosításával kapcsolatosan nem fogadta el Láng Géza alpolgármester 

javaslatát, amely szerint ahol lehetséges, homokszűrőt használjanak. 

 

  

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

351/2017.(X.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a pétfürdői strandfürdő tervezési 

programjának módosításával kapcsolatosan nem fogadta el Láng Géza alpolgármester 

javaslatát, amely szerint a medencék felfűtéséhez ne használjanak hőszivattyút, csak gáz -vagy 

távhőellátást. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

352/2017.(X.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a pétfürdői strandfürdő tervezési 

programjának módosításával kapcsolatosan nem fogadta el Dombi Norbert képviselő javaslatát, 

amely szerint a fogadó épületben egy 10×12-es tanmedence kerüljön kialakításra. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

353/2017.(X.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a pétfürdői strandfürdő tervezési 

programjának módosításával kapcsolatosan nem fogadta el Nagy Zsolt képviselő javaslatát, 

amely szerint a fogadó épületben szauna és masszázs rész kerüljön kialakításra. 

 

  

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

354/2017.(X.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a pétfürdői strandfürdő tervezési 

programjának módosításával kapcsolatosan nem fogadta el azt a javaslatot, amely szerint a 

fogadó épületben edzőterem kerüljön kialakításra. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

355/2017.(X.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a pétfürdői strandfürdő tervezési 

programját az alábbiak szerint módosítja: 

1. A gyermekmedencében nem egyedi, hanem családi csúszda kerüljön kialakításra. 

2. Az élmény- és csúszdamedencében 1 db élménymedence, 1 db csúszdamedence és 1 db 

fürdőmedence (dühöngő) kerüljön kialakításra. 

3. Amennyiben lehetőség van rá, a tervező az úszó- és az élménymedence telepítését cserélje 

fel úgy, hogy a csúszdák a telekhatár felé kerüljenek.  

4. A strandon kerüljön kialakításra egy burkolt, 30 nyugágy elhelyezését biztosító napozóterasz. 

5. Felkéri a tervezőt, hogy a büfé-kiszolgáló épület tervezésénél megjelenés szempontjából 

vegye figyelembe a valamikori Hollós fogadó stílusát. 

 

A Képviselő-testület az elvi engedélyezési dokumentációban rögzített fürdőtechnológiát 

elfogadja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

356/2017.(X.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 „Szabó Jánosné kérelme” 

tárgyú, 253/2017.  számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

357/2017.(X.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

308/2017.(VIII.31.) 324/2017(VIII.31.)  325/2017.(VIII.31.)     334/2017.(IX.28.) 

 336/2017.(IX.28.)  340/2017.(IX.28.)      343/2017.(IX.28.)  346/2017.(IX.28.) 

348/2017.(IX.28.)       349/2017.(IX.28.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

358/2017.(X.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Bizottság, a 

Polgármester és a Jegyző által előterjesztett – 2017. I-III. negyedévi szociális és 

gyermekvédelmi ellátásokról szóló – beszámolót  e l f o g a d j a. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

359/2017.(X.26.) 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 

 

2018. január 1-től 2018. 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: 2017. november 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

360/2017.(X.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek napközbeni 

ellátását biztosító önkormányzati intézmények közül 

a „Panelkuckó” Napközi Otthonos Óvoda zárva tartását 

2017. december 27-től 2018. január 1-éig 



HATÁROZATOK                                                                                                              2017. 

 119  

 

engedélyezi, feltéve, hogy az ellátást igénylő gyermekek száma nem éri el az 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 intézményvezetőt, 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 

intézményvezető - a polgármester egyidejű tájékoztatása mellett – köteles értesíteni. 

 

Határidő a) a polgármester tájékoztatására: 2017. december 19. 

                 b) a Képviselő-testület tájékoztatására: a téli szünet végét követő első testületi ülés. 

Felelős a) határidőért: Porogi Lajosné óvodavezető 

             b) határidőért: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

361/2017.(X.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek napközbeni 

ellátását biztosító önkormányzati intézmények közül 

a Bölcsőde zárva tartását  

2017. december 22-től 2018. január 1-éig 

engedélyezi feltéve, hogy az előzetes igényfelmérést követő esetleges változás következtében 

az ellátást igénylő gyermekek száma nem éri el az 5 főt és nem lesz az igénylők között a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény 41. § (2) 

bekezdésének hatálya alá tartozó gyermek. 

 

A bezárás előtt legalább 8 nappal az érintett szülőket a bezárás tényéről és az időtartamáról az 

intézményvezető - a polgármester egyidejű tájékoztatása mellett – köteles értesíteni. 

 

Határidő a) a polgármester tájékoztatására: 2017. december 19. 

                 b) a Képviselő-testület tájékoztatására: a téli szünet végét követő első testületi ülés. 

Felelős a) határidőért: Papp Alexandra intézményvezető 

             b) határidőért: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

362/2017.(IX.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bántapusztai vízbázis 

rekonstrukciós munkáinak finanszírozásához szükséges, Pétfürdőre eső beruházási költség 

fedezeteként bruttó 1.580.000.- Ft-ot biztosít a 2017. évi költségvetés általános tartaléka 

terhére. 
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Felkéri a polgármestert, hogy  

a) a költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe, b) e 

határozatot tájékoztatásul küldje a Bakonykarszt Zrt. Vezérigazgatója részére, 

c) kérje fel Várpalota Város Önkormányzatát, hogy az ajánlatkérő dokumentációról és a 

beérkező pályázatokról 2017. november 15-ig tájékoztassa a Testületet.  

 

Határidő a) a költségvetési rendelet soron következő módosítás  időpontja 

                 b) a határozat megküldésére: 2017. november 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

363/2017.(X.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel arra, hogy a 

Berhidai út, mint országos közút melletti járdák a közút részeként állami tulajdonban vannak 

– úgy döntött, hogy az önkormányzat részére az 1639/8 és 1640/10 hrsz-ú, „kivett járda” 

művelési ágú ingatlanok tulajdonjogát azok jelenlegi magántulajdonosától megszerezni nem 

kívánja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t, hogy az ingatlanokat 

tulajdonosától az országos közúthoz szükséges területekkel egyidőben a Magyar Állam 

részére szerezze meg.  

 

Határidő: a határozat megküldésére: 2017. november 15.   

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

364/2017.(X.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Akácfa utca forgalmi 

rendjének megváltoztatására irányuló lakossági kérelmet megtárgyalta, és úgy határozott, 

hogy a 302/2017.(VIII.31.) számú képviselő-testületi határozat ismételt felülvizsgálata alapján 

a balesetek megelőzése érdekében a határozaton nem kíván módosítani. Továbbá kéri a 

közlekedési rend betartását.  

 

Határidő: a kérelmezők értesítésére a döntésről: 2017. november 15.   

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

365/2017.(X.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Ferenc utca 21. mögötti mászóvár gumi ütéscsillapító altalajának cseréjéről szóló 

előterjesztés tárgyalását elnapolja a 2017. november 23-i képviselő-testületi ülésre. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

366/2017.(IX.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horizont tér 

üzlettulajdonosainak kérelmet megtárgyalta és úgy határozott, hogy  

a) a kérelemben foglalt indokok alapján a Temető utca Ady Endre utcától a Berhidai útig tartó 

szakaszán a járművel megállást tiltó „Megállni tilos” közúti jelzőtáblákat helyeztet ki, 

b) A Pékség és a Söröző közötti szervízútra kitenni kért „Behajtani tilos” tábla nem helyezhető 

ki, mivel az nem felel meg a KRESZ-ben foglalt előírásoknak (csak egyirányú utcára 

vonatkozik) és alatta egyébként sem helyezhető el a „Kivéve áruszállítás” kiegészítő tábla. 

Ezért a szervízút kezdetére a kért tábla helyett a „Kivéve áruszállítás” és „munkanap 6.00-

16.00” időszakot megjelölő kiegészítő táblákkal ellátott – KRESZ 14. § o) pontja szerinti 

„Gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel behajtani tilos” táblát helyeztet ki, 

c) a Dohánybolt és a Söröző közötti terület Temető utca felőli bejáratához a két mobil oszlopot 

visszahelyezteti, azzal a feltétellel, hogy a bolt biztosítsa, hogy az oszlop visszakerül a helyére, 

ha nincs áruszállítás.  

 

Határidő: a) a kérelmezők döntésről való értesítésére: 2017. november 15.  

                  b) a táblák kihelyeztetésére: 2017. november 30. 

Felelős:  Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

367/2017.(IX.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Pétfürdő 2296/6 

hrsz. Társasház parkoló bővítési kérelmét és úgy határozott, hogy a mostani parkolótól a patak 

irányába egy kb. 16 méter széles és 16 méter hosszú parkolót létesít.  

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a parkoló megtervezésére kérjen árajánlatot és terjessze a 

Képviselőtestület elé. 

 

Határidő az árajánlatok előterjesztésére: 2017. december 14-i testületi   ülés 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

368/2017.(X.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Miskolczi 

Ferenc képviselő által - a Pétfürdő, Bocskai u. 47/1-47/2. lakóház kültéri felújítási munkálatai 

tárgyában – benyújtott önálló indítvány előterjesztett határozati javaslatát.  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

369/2017.(X.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el az 

562/2016.(XII.15.) számú képviselő-testületi határozat visszavonására irányuló javaslatot.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

370/2017.(X.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Bocskai u. 47/1-47/2. lakóház kültéri felújítási munkálataiból 2017. évben az alábbiakat 

végezteti el: 

A bejárati oldalon az épülettől csapadékvíz elvezetés, csatorna a gépkocsi-bejáró alatt,  

tető orom-deszkázat (utcafront és kert felé) csiszolása, festése,  

Padlásajtó csiszolás, festés. 

 

A kivitelezés költségének fedezetéül 500.000 Ft-ot biztosít a 2017. évi költségvetésének 

általános tartaléka terhére. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy  

a) a kivitelezésre kérjen be árajánlatokat, és a legkedvezőbb árajánlatot tevővel a munkákat még 

ez évben végeztesse el, 

b) a költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő a)  a kivitelezésre: 2017. december 15. 

                 b) a költségvetési rendelet soron következő módosítás időpontja 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

371/2017.(X.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete strand tervezési munkáinak 

előkészítésére elvégezteti az alábbi feladatokat: 

- fürdő-forrás környezetének geodéziai felmérése 

- fürdő-forrás környezetének talajmechanikai feltárása 

- vízmintavétel 

- szakvélemény környezeti állapotról 

 

A munkák elvégzésére 2.032 ezer forintot irányoz elő, melynek fedezete a költségvetés „strand 

tervezés (indítás)” -ra előirányzott 3.000 ezer forint keret. 

 

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

vegye figyelembe, egyben kéri a munka megrendelését. 
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Határidő megrendelésre: 2017. november 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

372/2017.(X.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete szerződést köt a TÉR-

METSZET Építési és Mérnöki Iroda Kft.-vel (8255 Balatonrendes, László Gy. u. 3.)  

a pétfürdői strand tervezési munkáinak elvégzésére az alábbiak szerint: 

 

1.) Építési engedélyezési tervdokumentáció tervezési díj 3.500 ezer Ft + ÁFA 

2.) Vízjogi létesítési engedélyezési terv tervezési díj 1.000 ezer Ft + ÁFA 

3.) Kivitelezési tervdokumentáció tervezési díj 10.490 ezer Ft + ÁFA 

 

A munkák elvégzésére 19.100 ezer forintot különít el, melynek fedezete:  

- strand tervek közbeszerzés - 500 ezer Ft. 

- forrásfoglalás közműfejlesztés - 4.000 ezer Ft. 

- forrásfoglalás kivitelezés - 14.600 ezer Ft. 

 

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

vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a tervezési szerződés megkötésére. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

373/2017.(X.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Polgármester 

javaslatával, miszerint a TÉR-METSZET Építési és Mérnöki Iroda Kft.-vel (8255 

Balatonrendes, László Gy. u. 3.) a pétfürdői strand tervezési szerződését aláírás előtt 

jóváhagyásra Képviselő-testület elé terjessze.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

374/2017.(X.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a PMTE sportlétesítményeivel 

kapcsolatos tárgyalások lefolytatásával megbízott képviselők közül Nagy Zsolt képviselő 

lemondását elfogadja és  helyette megbízza Miskolczi Ferenc képviselőt.  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

375/2017.(X.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Szabó Jánosné 

kérelmét leánya Máthé Zoltánné és családja lakhatásának biztosítása tárgyában. 

 

A Képviselő-testület nem támogatja a kérelmet. 

 

Határidő: a határozat megküldésére: 2017. október 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

376/2017.(XI.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a „PMTE létesítményeinek megvásárlása” tárgyú, 242/2017. 

számú előterjesztést az ülés napirendjéről vegye le. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

377/2017.(XI.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

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

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján elrendeli a „Lakásbérleti kérelmek” 

tárgyú, 248/2017. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

378/2017.(XI.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet 21.§ (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva Pétfürdő Nagyközség 

Települési Arculati Kézikönyvét e határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Települési Arculati Kézikönyv 

közzétételéről a helyben szokásos módon gondoskodjon. 

 

Határidő: 2017. november 28.   

Felelős: Horváth Éva polgármester 

   Szabóné Czifra Melinda jegyző 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

379/2017.(XI.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Nagy Zsolt 

képviselő javaslatát, mely szerint a szociális étkeztetés szolgáltatója 2018-évben is a Sze-Pa 

Szolg 2012. Kft legyen. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

380/2017.(XI.23.) 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 2018. év január hó 1. napjától 

az alábbiakban határozza meg: 

 

1./ Panelkuckó Napközi Otthonos Óvoda 

 

Szolgáltató: Rendezvényterem’12 Kft 

                            Norma:  Szolgáltatónak fizetendő 

           

     - gyermekek részére 

 ebéd:                                  210,- Ft            285,- Ft + ÁFA/fő/nap 

 tízórai + uzsonna:              160,- Ft            210,- Ft + ÁFA/fő/nap 

                            háromszori étkezés:           370,- Ft            495,- Ft + ÁFA/fő/nap 

 

 

 

 

2./ Horváth István Általános Iskola 

 

Szolgáltató: Sze-Pa Szolg 2012 Kft 

                                                                       Norma:  Szolgáltatónak fizetendő 

       

     - gyermekek részére 

 ebéd (menza): 276,- Ft 386,- Ft + ÁFA/fő/nap 

 tízórai + uzsonna: 154,- Ft 214,- Ft + ÁFA/fő/nap 

 háromszori étkezés:  430,- Ft 600,- Ft + ÁFA/fő/nap 

 

 

3./ Szociális étkeztetés  

 

Szolgáltató: Rendezvényterem’12 Kft 

 

      Norma:  Szolgáltatónak fizetendő 

          

     ebéd   310,- Ft 395- Ft + ÁFA/fő/nap 
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4./ Bölcsőde 

       Norma:  

    

     - saját konyhán előállított  

       egész napos ellátás:                                  370,- 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: 2017. december 10. 

                II/2. pontra: 2017. december 31. 

 

Felelős: II/1. pontra: Horváth Éva polgármester 

              II/2. pontra: érintett intézményvezetők és polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

381/2017.(XI.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

148/2017.(III.30.) 316/2017(VIII.31.)   317/2017.(VIII.31.)     331/2017.(IX.28.) 

339/2017.(IX.28.)  342/2017.(IX.28.)       347/2017.(IX.28.)  363/2017.(X.26.) 

364/2017.(X.26.)        365/2017.(X.26.) 371/2017.(X.26.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

382/2017.(XI.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

temető parkgondozásáról szóló, e határozat mellékletét képező szolgáltatási szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

383/2017.(XI.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Péti Munkás 

Testedzők Egyesülete (PMTE) sportlétesítményeinek tulajdonba vételéről Tárgyaló Bizottság 

által előkészített előterjesztést és az alábbiakról határozott: 

 

1.) Az Önkormányzat megvásárolja a PMTE tulajdonában lévő 2357 hrsz-ú ingatlant a rajta 

lévő épületekkel és építményekkel. A vételár fedezetét az Önkormányzat 2018 évi 

költségvetésében biztosítja. 

 

Vételi ár: nettó 70 millió forint, mely tartalmazza az adás-vétellel kapcsolatban felmerült 

költségeket is. (ügyvédi, Földhivatali…stb.) 

 

A vételár kifizetésénél az összeg csökkentendő: 

a)  15 millió forinttal a 336/2017 (IX.28.) sz. határozat alapján módosított Támogatási szerződés 

5. pontja szerint, 

b) 23,5 millió forinttal a 329/2014.(VI.26.) sz. határozat alapján a tekepálya építésének 

megelőlegezésére átutalt összeg visszafizetése céljából. 

 

Az Önkormányzat vételi ajánlatát 2017. december 31-ig tartja fenn. 

 

2.) Az Önkormányzat a tulajdonba vételt követően költségvetési lehetőségeihez mérten 

biztosítja az ingatlan felújítási, beruházási munkáinak fedezetét, valamint vállalja a 

karbantartási munkák elvégzését. Az Önkormányzat a tulajdonába kerülő ingatlant – az 

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

önkormányzati rendelete 13. §-a szerint – feladatátvállalási szerződéssel a PMTE-nek ingyenes 

használatba adja azzal, hogy a PMTE 

a) az üzemeltetési költségeit fedezi, 

b) az üzemeltetés keretében jogosult az ingatlanon lévő építmények, létesítmények 

bérbeadására is. 

 

3.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozatot küldje meg a PMTE 

elnökéhez. 

 

A PMTE közgyűlésének jóváhagyása után a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert 

az adásvételi szerződés megkötésére. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy  

a) a 2018. évi költségvetés előkészítésénél a határozatban foglaltakat vegye figyelembe, 

b) a feladatátvállalási szerződést jóváhagyásra terjessze be a Képviselő-testület elé. 

 

Határidő a határozat PMTE elnöke részére történő megküldésére: 2017. november 30. 

                 3/b) pontra: 2018. január 25i testületi ülés 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

384/2017.(XI.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a PMTE elnökét, hogy 

terjessze a Képviselő-testület elé a 2012-es TAO elszámolással kapcsolatos döntést, 

amennyiben az megszületik. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

385/2017.(XI.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta a jegyző 

Polgármesteri Hivatal létszámigényére vonatkozó előterjesztését.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

386/2017.(XI.23.) 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 2018. évi ellenőrzési tervet e határozat melléklete szerint 

hagyja jóvá. 

Határidő az éves ellenőrzési jelentés előterjesztésére: a 2017. évre vonatkozó zárszámadási  

                 rendelet előterjesztésével egyidejűleg. 

Felelős az éves ellenőrzési jelentés előterjesztéséért: Horváth Éva polgármester 

             a belső ellenőrzés működtetéséért: Szabóné Czifra Melinda 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

387/2017.(XI.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Ifjúság út 

forgalmi rendjén nem kíván változtatni. 

Az Ifjúság utca - Akácfa utca betorkolásához még egy tükröt szereltet fel, hogy mindkét irányt 

be lehessen látni.  

 

Határidő: 2017. december 15.   

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

388/2017.(XI.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Ferenc utca 21. mögötti mászóvár gumi ütéscsillapító altalaj kicserélése indokolt.  
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A kivitelezés költségének fedezetéül bruttó 1.171.423 Ft-ot biztosít a 2017. évi költségvetés 

általános tartaléka terhére. 

Felkéri a polgármestert, hogy  

a) a kivitelezést a BIBA Kft-től rendelje meg, 

b) a költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe, 

 

Határidő a) a kivitelezés megrendelésre: 2017. december 10., 

                     a kivitelezésre: 2018. március 31. 

              b) a költségvetési rendelet soron következő módosítás időpontja 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

389/2017.(XI.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 700 ezer forinttal támogatja a 

Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányságot a Várpalotai Rendőrkapitányság személyi 

állománya által Pétfürdő Nagyközség közigazgatási területén 2018 évben túlszolgálatból 

biztosított rendőri jelenlét, valamint eszközbeszerzés finanszírozása céljából. 

A támogatás fedezete a 2017 évi költségvetési rendeletben az átadott pénzeszközök feladaton 

tervezett összeg.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képező 

Megállapodás aláírására. 

 

Határidő 2017. december 20. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

390/2017.(XI.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Kamera felülvizsgálat eredményének tárgyalására a Pannon Justitia Igazságügyi Szakértői Kft 

vezetőjén kívül a felülvizsgálatot ténylegesen végző szakértőt is hívja meg. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

391/2017.(XI.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármestert 2017. II. félévi 

munkájának elismeréséül jutalomban részesíti.  

 

A jutalom összege a 2017. évi költségvetésben e célra betervezett keret fele.  

 

Felkéri az Alpolgármestert, hogy a jutalom kifizetéséről intézkedjen. 
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Határidő: 2017. november30. 

Felelős: Láng Géza alpolgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

392/2017.(XI.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA:  

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy Salk Réka 

Eszter nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Köböl Andrea) Pétfürdő település 

képviseletében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban.  

 

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, 

amelynek fedezetét a település költségvetésében biztosítja.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot jelen határozattal együtt küldje meg a tanuló által az 

első helyen kiválasztott középiskola részére. 

 

Határidő: 2017. december 12. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

393/2017.(XI.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójára pályázatot benyújtók 

közül az alábbi személyeket részesíti támogatásban: 

 

Támogatásban részesített neve:     A támogatás havi  

                                                            összege (Ft) 

„A” típusú pályázatok 

 

Sor-

szám 
Név 

Támogatási 

összeg 

(Ft/hó) 

1. Baranyai Dóra Vivien 17 000 

2. Besenyei Szebasztián 14 500 

3. Boros Noémi Barbara 20 000 

4. Fazekas Lajos 17 000 

5. Kerekes Dániel 20 000 

6. Keskeny Miklós 17 000 

7. Kollár Marcell 14 500 

8. Komáromi Krisztina 9 500 

9. Kosaras Alex 20 000 

10. Kun András 9 500 
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11. Lopkovitz Renátó 12 000 

12. Megyesi Csilla 9 500 

13. Nagy Árpád Levente 14 500 

14. Nagy Regina 9 500 

15. Nagy Zsombor 9 500 

16. Németh Alexandra 20 000 

17. Németh Patrik 17 000 

18. Pass Balázs 20 000 

19. Petróczki Márk 14 500 

20. Réthalmi Eszter 9 500 

21. Sevinger Anett 20 000 

22. Simándi Balázs 17 000 

23. Soós Alexandra 20 000 

24. Szedlák Fruzsina 14 500 

25. Szemes Zsanett 17 000 

26. Szomszéd Alíz 20 000 

27. Taszári Bettina 17 000 

28. Tóth Beatrix 17 000 

29. Varga Bernadett 17 000 

30. Völgyi Péter 17 000 

31. Zombori Flóra 20 000 

 Összesen: 491 500 

 

 

„B” típusú pályázatok 

 

 

 

 

 

 

 

 

A támogatás fedezetét – mindösszesen: 5.087.500,- Ft-ot – a Képviselő-testület 2018. évi 

költségvetésében biztosítja. 

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a döntésről a pályázókat a pályázati 

kiírásban foglaltaknak megfelelően értesítse. 

 

Határidő: 2017. december 11. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

394/2017.(XI.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Sor-

szám 
Név 

Támogatási 

összeg 

(Ft/hó) 

1. Varga Georgina 20 000 

2. Wimmer Sára 14 500 

 Összesen: 34 500 
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Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 

önkormányzat tulajdonát képező Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 31. IV/13. szám alatti 

(2297/2/A/55 hrsz) lakásingatlant bérbeadja 2017. december 1-től 3 éves időtartamra Kaszás 

Pál és Kaszás Pálné Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxx.szám alatti lakosnak.  

A bérleti díj: 20.000,- Ft/hó. 

 

A Képviselő-testület 2 havi bérleti díjnak megfelelő kauciót ír elő. 

A közös költség és lakásrezsi a bérlőt terheli. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 

 

Határidő: a kérelmezők értesítésére a döntésről: 2017. november 28   

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

395/2017.(XII.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a PMTE létesítményeinek megvétele (271/2017.) számú 

tájékoztatót vegye le a napirendről. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

396/2017.(XII.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 elrendeli a „Liszt F. u. 14. 207. szám 

alatti önkormányzati lakás bérbeadása” tárgyú, 272/2017. számú előterjesztés zárt ülésen 

történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

397/2017.(XII.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 elrendeli a „Lakóházak energetikai 

felújításának támogatására beérkezett pályázatok elbírálása (Ujj Barnabás)” tárgyú, 

274/2017. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

398/2017.(XII.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

   

328/2017.(IX.28.) 336/2017(IX.28.)  337/2017.(IX.28.)         348/2017.(IX.28.) 

349/2017.(IX.28.)  359/2017.(X.26.)        362/2017.(X.26.)   366/2017.(X.26.) 

367/2017.(X.26.)        370/2017.(X.26.) 372/2017.(X.26.)   380/2017.(XI.23.) 

383/2017.(XI.23.) 387/2017.(XI.23.)      388/2017.(XI.23.)         391/2017.(XI.23.) 

392/2017.(XI.23.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

399/2017.(XII.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 378/2017.(XI.23.) számú 

képviselő-testületi határozatot visszavonja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

400/2017.(XII.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet 21.§ (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva Pétfürdő Nagyközség 

Települési Arculati Kézikönyvét e határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Települési Arculati Kézikönyv 

közzétételéről a helyben szokásos módon gondoskodjon. 

 

Határidő: 2017. december 29.   

Felelős: Horváth Éva polgármester 

   Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

401/2017.(XII.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Miskolczi Ferenc 

képviselő javaslatát, mely szerint a településkép védelméről szóló rendelet-tervezet 20.§ (5) 

bekezdésében meghatározott reklámfelület mértéke 50 % legyen. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

402/2017.(XII.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a településkép védelméről szóló rendelet-tervezet 15.§ (1) 

bekezdés e) pontja maradjon ki a tervezetből.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

403/2017.(XII.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a településkép védelméről szóló rendelet-tervezet 15.§ (2) 

bekezdésében az engedélyezett tetőszíneknél a zöld szín is szerepeljen.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

404/2017.(XII.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KEHOP-2.2.2-15-

2016-00057 projekt keretében megvalósuló Pétfürdő Nagyközség szennyvíztisztításának 

fejlesztése tárgyú Megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott műszaki megoldást és 

fejlesztési koncepciót.  

Felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képező Nyilatkozat aláírására.  

 

Határidő: aláírásra: 2017. december 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

405/2017.(XII.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a KEHOP-2.-2.-2.-

15-2016-00057 projekt keretében megépítendő Pétfürdő Nagyközség szennyvíztisztításának 

fejlesztése tárgyú létesítmény megvalósításához szükséges vízjogi létesítési engedély 

kiadásához. 

Felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képező Nyilatkozat aláírására. 

Határidő: aláírásra: 2017. december 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

 

 

 



HATÁROZATOK                                                                                                              2017. 

 135  

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

406/2017.(XII.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 

határozat mellékletét képező „Maghatalmazás” aláírására. 

Határidő: aláírásra: 2017. december 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

407/2017.(XII.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja 2018. január 1-től 

december 31-ig 15 fő önkormányzati munkavállaló foglalkoztatását napi 6 órában.  

A személyi juttatások és járulékok fedezetét a 2018. évi költségvetésben biztosítja. 

Felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződések megkötésére. 

 

Határidő: 2017. december 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

408/2017.(XII.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület úgy határozott, hogy a 2017. 

december 1-én állományban álló, közterületi segédmunkát végző közfoglalkozatottak, valamint 

önkormányzati munkavállalók részére egyszeri béren kívüli juttatásként 10.000.- Ft értékű 

ajándékutalványt ad, december 20-i kifizetéssel. 

Az ajándékutalványok fedezete a 2017. évi költségvetés községgazdálkodás szakfeladatának 

bér és járulék maradványa. 

 

Határidő a kifizetésre: 2017. december 20. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

409/2017.(XII.14.) 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. 

A Testület felkéri a Várpalotai Közüzemi Kft-t, hogy nyári időszakban a hulladéktárolók 

tisztántartásáról gondoskodjon. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

Határidő: 2017. december 31. 
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Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

410/2017.(XII.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Liszt F. utcai parkoló 

bővítésének tervezésére és engedélyezésére 800.000.- Ft-ot különít el az általános tartalék 

terhére. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére, egyúttal felkéri, hogy  

a) tájékoztassa a tervezőt, hogy a parkoló aszfaltburkolattal készüljön 

b) a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet soron következő módosításánál vegye 

figyelembe. 

 

Határidő szerződéskötésre. 2017. december 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

411/2017.(XII.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a jegyző 

előterjesztését a Polgármesteri Hivatal létszámemeléséről. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

412/2017.(XII.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta dr. Harcos Gábor 

ügyvéd, mint Boncz Lászlóné képviselője a Pétfürdő, Berhidai u. 52. fsz. 4. sz. alatti ingatlan 

felajánlása tárgyában küldött levelét. 

A Képviselő-testület a felajánlott ingatlant nem kívánja megvásárolni. 

 

Határidő: a tájékoztatásra: 2017. december 20. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

413/2017.(XII.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a település környezeti állapotáról 

készült 2017. évi beszámolót megtárgyalta és elfogadja. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

414/2017.(XII.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Településfejlesztési 

Bizottságot, hogy a 2018. márciusi ülésig mérje fel Pétfürdő útjainak és járdáinak állapotát. A 

javításról a Képviselő-testület ennek ismeretében intézkedik, elsősorban a garanciális javítások 

érvényesítésével. 

 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

415/2017.(XII.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

a) Berhidai úti járda Akácfa utca - Fazekas M. utca  közötti szakaszán, 

b) Hunyadi utcában, 

c) Mikes Kelemen utca Berhidai út és az Akácfa utca közti szakaszán, 

d) Babits Mihály utca Ady Endre utca és Hunyadi utca közötti szakaszán, 

e) Ösküi utcában,  

f) Járdaépítés 2 ütemében a füvesítés elmaradása miatt, 

g) Mikes K. utca. 1. selejtes víznyelő kiépítése miatt. 

az elkészült beruházásoknak nézzen utána, és amennyiben még a garancia még érvényesíthető, 

intézkedjen annak végrehajtására. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

416/2017.(XII.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018-as Péti Nyár zenei 

rendezvényeinek előlegeként 1.500.000.- Ft-ot különít el céltartalékként a 2017. évi 

költségvetés általános tartalék terhére.  

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe, 

 

Határidő: 2017. évi költségvetési rendelet módosítása               

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

417/2017.(XII.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2018. évi 

Péti Nyár rendezvénysorozatot az alábbi időszakban rendezi meg: Június 29-30 

 

Felelős: Angeli Katalin intézményvezető 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

418/2017.(XII.14.) 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  xxxxxxxxxxxxxx-nak a „Kultúráért” kitüntetést adományozza. 

 

Határidő: 2018. évi kultúra napi ünnepség  

Felelős: Horváth Éva polgármester  

(a díjazott neve a kitüntetés átadása után lesz nyilvános) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

419/2017.(XII.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakóházak energetikai 

felújításának támogatására benyújtott pályázatot elbírálta, és a lakóházak energetikai 

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

Cseri u. 5. szám alatti lakóépület felújításához Ujj Barnabás xxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakost 1.200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

Fedezet a 2017. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2017. december 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

 

 

 


