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2017. január 12. rendkívüli nyilvános 
 

1.) Iskola Berhidai u. 54. épülete felújításának tervezése (1/2017.) 

2.) Iskola alsó tagozata épületében konyha-étkező elektromos fogyasztásmérése (2/2017.) 

 

 

2017. január 26. nyilvános 
 

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

önkormányzati rendeletének módosítása (8/2017.) 

2.) Rendelet a közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetéséről (32/2017.) 

3.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (11/2017.) 

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

bejelentések alapján tett intézkedésekről 

5.) Gondozási Központ Alapító okiratának módosítása (27/2017.) 

6.) Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda Alapító okiratának módosítása (28/2017.) 

7.) Megállapodás védőnői feladatok ellátására (31/2017.) 

8.) Kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárának önkormányzati 

véleményezése (29/2017.) 

9.) Haszonkölcsön szerződés a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezettel 

(18/2017.)  

10.) A Képviselő-testület 2017. évi tavaszi-nyári ülésszakának munkaterve (7/2017.) 

11.) Illetményemelési javaslat Pétfürdő település köztisztviselői és közalkalmazottai részére 

(34/2017.)  

12.) Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása (5/2017.) 

13.) Az alpolgármester tiszteletdíjának (költségtérítésének) megállapítása (6/2017.) 

14.) Bölcsőde nyári nyitva tartásának megállapítása (9/2017.) 

15.) Óvoda 2017. évi nyitva tartásának megállapítása (10/2017.) 

16.) Pétkomm Kft. szolgáltatások 2017. évi díjtételei (13/2017.) 

17.) Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 2017. évi tarifái (17/2017.) 

18.) Gondozási Központ státuszbővítés (20/2017.) 

19.) Péti Nyár (26/2017.) 

20.) Beszámoló a civil szervezetek 2016. évi támogatásáról (12/2017.) 

21.) 2017. évi Rendezvénynaptár (19/2017.) 

22.) FutaPét TE kérelme (21/2017.) 

23.) Jenei Ferenc parkolóhely kérelme (22/2017.) 

24.) RTL Klub ajánlata (24/2017.) 

25.) GUX-678 forgalmi rendszámú önkormányzati tulajdonú SUZUKI típusú személygépkocsi 

(25/2017.) 

 

Tájékoztatók: 

1.) Tájékoztató a 2016. évi beruházásokról, felújításokról (33/2017.) 

2.) Tájékoztatás a települési főépítész tevékenységéről (30/2017.) 

3.) Beteghívó rendszer tapasztalatai (16/2017.) 

4.) Kéményseprés Pétfürdőn (3/2017.) 

5.) Kolping tájékoztatója (4/2017.) 

6.) Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. levele (14/2017.) 
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7.) Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati 

Társulás 2016. évi beszámolója és a Közszolgáltatási Szerződés módosítása (15/2017.) 

 

VEGYES ÜGYEK 

 

 

2017. január 26. zárt 
 

1.) Körmendiné Borbás Márta ingatlan felajánlása (23/2017.) 

 

 

2017. február 9. nyilvános 
 

1.) Pétfürdő Nagyközség költségvetés-tervezete 2017. évre (36/2017.) 

2.) Igazgatási szünet elrendelése (35/2017.) 

 

 

2017. február 16. rendkívüli nyilvános 
 

1.) Iskola Berhidai út 54. épület vizesblokkok, konyha felújítás 

Munkaközi tervek tervezői egyeztetés  

 

 

2017. február 23. nyilvános 
 

1.) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása (51/2017.) 

2.) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

megállapítása (40/2017.) 

3.)  Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetése (második tárgyalási 

forduló) (41/2017.) 

4.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (48/2017.) 

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

bejelentések alapján tett intézkedésekről 

6.) Beszámoló a 2016. évi szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (42/2017.) 

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

szóló 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításához (50/2017.) 

8.) Iskola Berhidai út 54. épület statikai megerősítése közbeszerzési eljárásának megindítása 

(54/2017.) 

9.) Óvodavezetői pályázat kiírása 

10.) Óvodai beíratás időpontjának meghatározása (39/2017.) 

11.) A polgármestert megillető szabadság 2017. évi ütemezése (38/2017.) 

12.) Önálló képviselői indítvány Dombi Norbert részéről - Külterületi útjaink karbantartása 

(45/2017.) 

13.) Önálló képviselői indítvány Nagy Zsolt részéről – Szagmérés (53/2017.) 

14.) Lakner Jánosné parkolóhely kérelme (43/2017.) 

15.) Közterület elnevezése (56/2017) 

 

Tájékoztatók: 
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1.) Tájékoztató a közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetéséről (44/2017.) 

2.) 2017. évi beruházási-felújítási szerződések (49/2017.) 

3.) KEHOP beruházás (szennyvíztelep) jelenlegi állása (52/2017.) 

4.) Rendezvénynaptár 

 

VEGYES ÜGYEK 

 

 

2017. február 23. zárt 
 

1.) Lakóházak energetikai felújításának támogatására beérkezett pályázatok elbírálása 

(Kremznerné László Borbála Beáta) (46/2017.) 

 

 

2017. március 30. nyilvános 
 

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

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

(58/2017.) 

2.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (75/2017.) 

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

bejelentések alapján tett intézkedésekről. 

4.) Költségvetési rendelet módosító javaslatok (83/2017.) 

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

gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díjáról szóló új önkormányzati 

rendelete megalkotásához (74/2017.) 

6.) Társulási megállapodás jogi segítségnyújtó tevékenység ellátására (68/2017.) 

7.) A Pétfürdői Gondozási Központ beszámolója a 2016. évi tevékenységéről (67/2017.) 

8.) Pétfürdői Gondozási Központ SZMSZ módosítás, Bölcsőde szakmai program kiegészítés 

(7362017.) 

9.) Alapítványok pályázatainak elbírálása (62/2017.) 

10. Pétfürdő Önkormányzatának tulajdonában lévő víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési 

Terve (71/2017.) 

11.) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési terve (70/2017.)   

12.) 10781 hrsz-ú zártkertek megközelítése (72/2017.) 

13.) Bíró Istvánné közvilágítási oszlop kihelyezésének kérelme a Hősök terén (63/2017.) 

14.) Fekvőrendőr kihelyezésének kérelme az Ady Endre utcában (64/2017.) 

15.) Iskola közbeszerzés (82/2017.) 

16.) Polgármesteri Hivatal épületének felújítása. (81/2017.) 

17.) Ifjúsági tó – Haltelepítés: Önálló képviselő indítvány Nagy Zsolt részéről (80/2017.) 

18.) Javaslatok a Területrendezési terv felülvizsgálatához, illetve módosításához: Önálló 

képviselői indítvány Dombi Norbert részéről (79/2017.) 

19. Önálló képviselői indítvány – Havrán Attila vállalkozó kérelme (84/2017.) 

 

Tájékoztatók: 

1.) KVI-PLUSZ Környezetvédelmi Vizsgáló Iroda Kft. tájékoztatója (szagmérés) - Vendég a 

Kft. képviselője 16.00 

2.) Zajvédelmi intézkedési terv (59/2017.) 

3.) Tájékoztató a 40/2017.(I.26.) és a 100/2017.(II.23.) számú képviselő-testületi határozat 



Napirendek                                                                                                                                                     2017. 
 

végrehajtásáról (60/2017.) 

4.) Tájékoztató a közterületi térfigyelő kamerarendszer működéséről (69/2017.) 

5.) Jegyzőkönyv a 7207. sz. Lepsény – Pétfürdő összekötő út forgalmi rendjének 

felülvizsgálatáról (76/2017.) 

6.) 2017. évi beruházási – felújítási szerződések 77/2017.) 

7.) Tájékoztató a 2017. évi beruházásokról, felújításokról (78/2017.) 

 

VEGYES ÜGYEK 

 

 

2017. március 30. zárt 
 

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

Károly) (61/2017.)  

2.) Szűcs Ferencné ingatlan felajánlása a Gyár alatti kiskertekben (65/2017.)  

3.) Körmendiné Borbás Márta ingatlanfelajánlása (66/2017.) 

 

 

2017. április 27. nyilvános 
 

1.) Rendelet az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról (85/2017.) 

2.) Rendelet az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás), 

Határozat a 2016. évi maradvány jóváhagyásáról (98/2017.) 

3.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (94/2017.)   

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

bejelentések alapján tett intézkedésekről. 

5.) Pétkomm Kft. beszámolója a 2016. évi működésről és gazdálkodásról (97/2017.) 

6. Pétkomm Kft. ügyvezetőjének premizálása (95/2017.) 

7.) Wimmer Trans Kft. ingatlanvásárlási kérelme (91/2017.) 

8.) Wimmer Trans Kft. kérelme (96/2017.) 

9.) Beszámoló a 2017. I. negyedévi szociális ellátásokról 

10.) Polgárőrség ruházati költségeinek támogatása (87/2017.) 

11.) Civil szervezetek támogatására előirányzott keret növelése (86/2017.) 

12.) Várpalotai Rendőrkapitányság határidőmódosítási kérelme (99/2017.) 

13.) Morvai László és élettársa lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása (92/2017.) 

14.) Szekeres Mihályné parkolóhely kérelme (90/2017.) 

15.) Horváth István Általános Iskola statikai közbeszerzés eredménye (88/2017.) 

16.) Megállapodás a Várpalota ivóvízellátó rendszer biztonsága érdekében (89/2017.) 

17.) Bölcsőde fejlesztési pályázata (108/2017.) 

18.) Zalai György u. 10. csapadékvíz elvezetés (104/2017.)  

19.) Önálló képviselői indítvány Nagy Zsolt képviselő részéről: Ifjúsági tó - Tólevegőztetés 

(101/2017.) 

20.) Lakossági észrevétel és kérés a járdaépítéssel kapcsolatban (109/2017.) 

 

Tájékoztatók: 

1.) Humán Bizottság tájékoztatója a 2017. évi támogatási kérelmek elbírálásáról (93/2017.) 

2.) a 430/2016. (XII.15.) kormányrendelet hatása a Pétkomm Kft. alapbér rendszerére 

(100/2017.) 

3.) Tájékoztató a közterületi térfigyelő kamerarendszer működéséről (105/2017.) 
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4.) Tájékoztató a 2016. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról (103/2017.) 

5.) Tájékoztató a 2017. évi beruházásokról, felújításokról (102/2017.) 

 

VEGYES ÜGYEK 

 

 

2017. április 27. zárt 
 

1.) Önkormányzati lakás bérlése (106/2017.)  

 

 

2017. május 16. rendkívüli nyilvános 
 

1.) 2017. évi napközis tábor (110/2017.) 

2.) Kapubejárók helyreállítása  (111/2017.) 

3.) Pétfürdő, Liszt F. u. 42. IV/15. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakásingatlan ügye 

(112/2017.)   

4.) Kérelem a Képviselő-testület munkatervében előírt beszámoló tárgyalásának átütemezésre 

(113/2017.) 

5.) „A pétfürdői Horváth István Általános Iskola Berhidai u. 54. épületében konyha, 

vizesblokkok felújítása” – tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása. 

(114/2017.) 

6.) Hiánypótlás bölcsőde pályázathoz (115/2017.) 

 

 

2017. május 25. nyilvános 
 

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

házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 14/2016.(VI.24.) önkormányzati 

rendelet módosításáról. (122/2017.) 

2.) A helyben központosított közbeszerzési eljárásokról szóló 7/2015.(III.27.) önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezése (130/2017.) 

3.) Jelentés a lejárt határidőjű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. (126/2017.) 

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

bejelentések alapján tett intézkedésekről. 

5.) Beszámoló a település közrendjéről és közbiztonságáról (117/2017.) 

6.) Polgárőrség támogatása (133/2017.) 

7.) Pétkomm Kft. ügyvezetőjének bérrendezése (116/2017.) 

8.) Beszámoló a 2016. évi egészségügyi alapellátásról (134/2017.) 

9.) Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról (123/2017.) 

10.) Közlekedéstechnikai koncepció (119/2017.) 

11.) Csónakázás (131/2017 

12.) Liszt F. u. 15. mögötti játszótéren a homokozó cseréje (125/2017.) 

13.) Iskola takarítógép (136/2017.) 

14.) Civil támogatási keret megemelése (138/2017.) 
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Tájékoztatók: 

1.) Tájékoztató a Liszt F. ltp. – Malom árok közötti erdősítésről (120/2017.) 

2.) Távhővezeték rekonstrukció (127/2017.) 

3.) Tájékoztató a közterületi térfigyelő kamerarendszer működéséről (124/2017.) 

4.) A Humán Bizottság tájékoztatója a 2017. évi támogatási kérelmek elbírálásáról 

     (128/2017.) 

5.) Tájékoztató a 2017. évi beruházásokról, felújításokról (129/2017.) 

6.) 2017. évi beruházási-felújítási szerződések (135/2017.) 

 

Interpellációk: 

1.) Farkas László interpelláció „Beszámolások elmaradása” tárgyában (137/2017.) 

 

VEGYES ÜGYEK 

 

 

2017. május 25. zárt 
 

1.) Óvodavezetői pályázat (132/2017.)  

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

Jánosné) (121/2017.)  

 

 

2017. június 1. rendkívüli nyilvános 
 

1.) Tájékoztató a „belső kör” távhő gerincvezeték rekonstrukciójának terveiről 

 

 

2017. június 15. rendkívüli zárt 
 

1.) Pétfürdő, Liszt F. u. 42. 4/15. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakásingatlan bérletére 

beérkezett pályázatok elbírálása 

 

 

2017. június 29. nyilvános 
 

1.) 2017. évi költségvetés módosítása (153/2017.) 

2.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (150/2017.) 

3.) A Polgármester szóbeli beszámolója  

4.) A Képviselő-testület őszi-téli ülésszakának munkaterve (139/2017.) 

5.) Óvoda beszámoló (146/2017.) 

6.) Hivatali beszámoló (154/2017.)  

7.) Pétfürdői Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolója (152/2017.) 

8.) Háziorvosi ügyelet finanszírozása (147/2017.) 

9.) Partnerségi megállapodás módosítása (155/2017.) 

10.) GUX-678 személygépkocsi (149/2017.) 

11.) Közösségi Ház kérelme (160/2017.) 

12.) Szúnyoggyérítés a településen (144/2017.) 
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13.) Új temetőrész bekerítése (145/2017.) 

14.) Horizont mögötti szervízút korrekció (151/2017.) 

15.) Iskolatej, iskolakifli (148/2017.) 

16.) Negyela Beáta lakásbérleti díja (143/2017.) 

17.) Önálló képviselői indítvány Farkas László képviselő részéről (158/2017.) 

 

Tájékoztatók: 

1.) Tájékoztató a közterületi térfigyelő kamerarendszer működéséről (157/2017.) 

2.) Beruházási tájékoztatás (159/2017.) 

 

VEGYES ÜGYEK 

 

 

2017. június 29. zárt 
 

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

Krisztián) (140/2017.)  

2.) Lakóházak energetikai felújításának támogatására beérkezett pályázat elbírálása (Gyémánt 

Attila) (156/2017.)  

3.) Berhidai út 2/A üzlethelyiség bérleteztetése (141/2017.)  

4.) Jónásné Lakatos Krisztina kérelme (142/2017.) 

5.) Fiatal házasok lakástámogatása  

 

 

2017. július 27. rendkívüli nyilvános 
 

1.) Közbeszerzés: Temető u., Peytu liget (162/2017) 

2.) Távhő rekonstrukció (163/2017) 

3.) Fiatal családok támogatásának visszakövetelése  
4.) Szóbeli tájékoztatás: Forrás-foglalás kötbér  

 

 

2017. augusztus 31. nyilvános 
 

1.) Rendelet a helyi népszavazáshoz szükséges létszámról (168/2017.) 

2.) Rendelet a partnerségi egyeztetésről (169/2017.) 

3.) Tanulmányi ösztöndíj rendelet (173/2017.) 

4.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (174/2017.) 

5.) Polgármester szóbeli beszámolója. 

6.) Szociális ellátásokról beszámoló 2017. I. félév (171/2017.) 

7.) Szennyvízelvezető vagyonkezelői szerződés módosítás (166/2017.) 

8.) Pétfürdő szennyvízelvezető és tisztító víziközműrendszer Gördülő Fejlesztési Terve 

(176/2017.) 

9.) Várpalota ivóvízellátó víziközműrendszer Gördülő Fejlesztési Terve (177/2017.) 

10.) Várpalota ivóvízellátó rendszer vagyonkezelési szerződés módosítása (170/2017.) 

11.) Települési Arculati Kézikönyv (188/2017.) 

12.) Beszámoló a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 2016. évi tevékenységéről (178/2017.)  
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13.) Temető u.- Peytu liget járda és térburkolat építés közbeszerzési eljárás eredménye 

(193/2017.)  

14.) Akácfa utca forgalmi rend változtatás kérelme (186/2017.) 

15.) Hősök tere 8/4. szám elé villanyoszlop létesítése. (187/2017.) 

16.) Kamerarendszer felülvizsgálata (189/2017.) 

17.) PMTE kérelme a 270/2016. sz. határozat módosításáról. (192/2017.)  

18.) Berhidai út 58-60. Társasház kérelme (165/2017.) 

 

Tájékoztatók: 

1.) Tájékoztató az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról. (184/2017.) 

2.) Tájékoztató a 2017. évi beruházási-felújítási szerződésekről (182/2017.) 

3.) Tájékoztatás beruházásról (183/2017.) 

4.) Kamera tájékoztató (172/2017.) 

5.) Tájékoztató a háziorvosi ügyelet 2016. évi működéséről (167/2017.) 

6.) Horváth István Általános Iskola beszámolója a 2016/17. tanévről (179/2017.) 

 

VEGYES ÜGYEK 

 

 

2017. augusztus 31. zárt 
 

1.) Sebestyén Jánosné ingatlan felajánlása (180/2017.)  

2.) 1551/3 hrsz.-ú ingatlanra Wimmer Trans Kft. vételi ajánlata (181/2017.)  

3.) Tóth Magdolna kérelme (185/2017.)  

4.) Lakóházak energetikai felújításának támogatására beérkezett pályázat elbírálása (Katona 

Tamás) (175/2017.)  

5.) Lakóházak energetikai felújításának támogatására beérkezett pályázat elbírálása (Födelmes 

Zsuzsanna) (190/2017.)  

6.) Lakóházak energetikai felújításának támogatására beérkezett pályázat elbírálása (Szűcs 

János) (191/2017.)  

7.) Pétfürdőért díj adományozása (194/2017.)  

8.) Fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatása visszakövetelése ügyében Székely Judit 

kérelme 

 

 

2017. szeptember 28. nyilvános 
 

1.) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének II. módosítása (203/2017.) 

2.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (201/2017.) 

3.) Polgármester szóbeli beszámolója. 

4.) Adókoncepció (202/2017.)  

5.) Pétfürdő település esélyegyenlőségi programjának áttekintése (197/2017.) 

6.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. (196/2017.) 

7.) Beszámoló a Pétkomm Kft. 2017. év I-VII. havi gazdálkodásáról és tevékenységéről 

(207/2017.) 

8.) PMTE kérelme a 270/2017.(VI.16.) számú határozat módosítására (213/2017.) 

9.) Óvoda költségvetési előirányzat módosítása iránti kérelem (212/2017.) 

10.) 322/2017.(VIII.31.) számú határozat visszavonása (198/2017.) 



Napirendek                                                                                                                                                     2017. 
 

11.) Fürdő-forrás foglalás vízjogi üzembehelyezésére előirányzott keret megemelése 

(199/2017.) 

12.) Kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárának önkormányzati 

véleményezése (209/2017.) 

13.) Járási Foglalkoztatási Paktum (208/2017.)  

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

(204/2017.) 

15.) Temetőkapu helyének kijelölése (206/2017.) 

16.) Önálló képviselő indítvány Farkas László részéről: Péti víz felújításának felülvizsgálata 

(200/2017.) 

 

Tájékoztatók: 

1.) Tájékoztató a közterületi kamerarendszer működéséről (205/2017.) 

2.) Tájékoztató a 2017. évi beruházásokról, felújításokról (210/2017.) 

3.) Ifjúsági tó vizének levegőztetése (211/2017.) 

 

VEGYES ÜGYEK 

 

 

2017. szeptember 28. zárt 
 

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

Róbert) (214/2017.)  

2.) Lakóházak energetikai felújításának támogatására beérkezett pályázat elbírálása (Csapó 

Gábor) (215/2017.)  

 

 

2017. október 12. rendkívüli nyilvános 
 

1.) Strandfürdő tervezési program felülvizsgálat (216/2017.) 

 

 

2017. október 26. nyilvános 
 

1.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. (218/2017.) 

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

bejelentések alapján tett intézkedésekről. 

3.) Beszámoló a 2017. I-III. negyedévi szociális és gyermekvédelmi ellátásokról. (230/2017.) 

4.) Környezeti állapot beszámoló (első olvasat) (217/2017.) 

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

Szolgálat ellátására. (223/2017.) 

6.) Bölcsőde és Óvoda téli zárva tartása. (224/2017.) 

7.) Bántapusztai vízbázis rekonstrukciós munkái. (229/2017.) 

8.) 1639/8 és 1640/10 hrsz.-ú ingatlanok ügye. (221/2017.) 

9.) Akácfa utca forgalmi rend megváltoztatásának kérelme. (220/2017.) 

10.) Liszt F. u. 21. játszótér mászóvárának ügye. (222/2017.)  

11.) Horizont téri üzlettulajdonosok kérelme. (232/2017.)  

12.) Liszt F. u. 14. társasház parkolási kérelme. (219/2017.) 



Napirendek                                                                                                                                                     2017. 
 

13.) Önálló képviselői indítvány a Pétfürdő, Bocskai utca 47. szám alatti önkormányzati 

tulajdonú épület kültéri felújítására. (233/2017.)   

14.) Pétfürdő, strand tervezési munkáinak indítása (234/2017.) 

 

Tájékoztatók: 

1.) Szennyvíztelep felújítás (KEHOP) tervezési szerződése (225/2017.) 

2.) Tájékoztató a közterületi térfigyelő kamerarendszer működéséről (226/2017.) 

3.) EKF 2023 Veszprém pályázat arculatáról szóló sajtóközlemény (227/2017.) 

4.) 2017. évi beruházási-felújítási szerződések. (228/2017.) 

5.) Tájékoztató a 2017. évi beruházásokról, felújításokról. (231/2017.) 

 

VEGYES ÜGYEK 

 

 

2017. október 26. zárt 
 

1.) Szabó Jánosné kérelme (235/2017.) 

 

 

2017. november 23. nyilvános 
 

1.) Helyi adó rendelet módosítása (244/2017.) 

2.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (237/2017.) 

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

bejelentések alapján tett intézkedésekről. 

4.) Település arculati kézikönyv (252/2017.)  

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

(238/2017.) 

6.) Köztemető parkjának gondozására és fenntartására megkötendő szolgáltatási szerződés. 

(236/2017.) 

7.) PMTE létesítményeinek megvétele (242/2017.) 

8.) A Polgármesteri Hivatal létszámigénye (249/2017.) 

9.) Belső ellenőrzési terv (250/2017.)  

10.) Ifjúság u. forgalmi rendjének ügye (247/2017.) 

11.) Liszt F. 21. játszótér mászóvárának ügye (246/2017.) 

 

Tájékoztatók: 

1.) Tájékoztató a közterületi térfigyelő kamerarendszer működéséről. (239/2017.) 

2.) Tájékoztató a 2017. évi beruházásokról, felújításokról (245/2017.) 

3.) Tájékoztató az Önkormányzat 2017. I-III. negyedévi gazdálkodásáról. (241/2017.) 

4.) Tájékoztató a Strandfürdő tervezési szerződésről (251/2017.) 

 

VEGYES ÜGYEK 
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2017. november 23. zárt 
 

1.) „Arany János Tehetséggondozó Programban” való részvétel támogatása (243/2017.) 

2.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálása. (240/2017.) 
3.) Lakásbérleti kérelmek (248/2017.) 

 

 

2017. december 14. nyilvános 
 

1.) Költségvetési rendelet módosítása (268/2017.) 

2.) Rendelet a településkép védelméről (270/2017.) 

3.) Rendelet az átmeneti gazdálkodásról (254/2017.) 

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

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

(256/2017.) 

5.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (260/2017.) 

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

bejelentések alapján tett intézkedésekről. 

7.) Pétfürdő Nagyközség Szennyvíztisztításának fejlesztése (269/2017.) 

8.) PMTE létesítményeinek megvétele (271/2017.)  

9.) Önkormányzati közfoglalkoztatás (255/2017.) 

10.) Várpalotai Közüzemi Kft.-vel kötött szerződés módosítása (258/2017.) 

11.) Liszt Ferenc utca parkoló bővítése (257/2017.) 

12.) A Polgármesteri Hivatal létszámigénye (261/2017.) 

13.) Ingatlan felajánlása megvételre (265/2017.) 

14.) Környezeti állapot beszámoló (263/2017.) 

15.) Önálló képviselői indítvány utak, járdák garanciális javítása tárgyában. (264/2017.) 

16.) Önálló képviselői indítvány A 2018-as Péti Nyár (273/2017.) 

 

Tájékoztatók: 

1.) Tájékoztató a közterületi térfigyelő kamerarendszer működéséről (262/2017.) 

2.) Tájékoztató a beruházásokról (267/2017.) 

3.) Figyelőkutak vízszintmérései (266/2017.) 

 

VEGYES ÜGYEK 

 

 

2017. december 14. zárt 
 

1.) Kultúráért díj 2018. (259/2017.) 

2.) Liszt F. u. 14. 207. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadása (272/2017.)  

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

Barnabás)  

 


