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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

1/2018.(I.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a Javaslat Pétfürdő település köztisztviselőinek és 

közalkalmazottainak 2018 évi illetményére (19/2018.) számú előterjesztést vegye le a 

napirendről. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2/2018.(I.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Pénzügyi 

Bizottság javaslatát, mely szerint 30 nappal hosszabbítsa meg a szakértői vizsgálat határidejét, 

és kérje fel a vizsgálatot végző igazságügyi szakértőt, hogy egészítse ki a szakértői véleményt 

gyakorlati tapasztalatokkal, figyelembe véve a közterület-felügyelők havi jelentéseit. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

3/2018.(I.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Pannon-Justitia Igazságügyi 

Szakértői Kft. által elkészített, a 2016. évben közbeszerzési eljárás keretében beszerzett és 

kiépített pétfürdői közterületi térfigyelő kamerarendszer kiírásnak megfelelő kivitelezését, 

állapotát és megfelelőségét vizsgáló igazságügyi szakértői véleményt elfogadja. 

 

Határidő a határozat megküldésére: 2018. február 9. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

4/2018.(I.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Kamera rendszer szakértői 

vizsgálatában megfogalmazottakra tekintettel felhívja a Polip 2001 Kft-t, hogy a szerver szoba 

és a kamera megfigyelőhelyiség közti kábelezést garanciában HDMI csatlakozással javítsa ki. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

5/2018.(I.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

1. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bakonykarszt Zrt-vel 2012-

ben megkötött Üzemeltetési szerződés kiegészítés 3/w, valamint 4. pontja alapján a 2013-2016. 

években képződött, díjban meg nem térült visszapótlási kötelezettségét – összesen: 14.737.801 

Ft. (ivóvíz: 13.319.880 Ft, szennyvíz: 1.417.921 Ft.) – elengedi. 
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2. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bakonykarszt Zrt-vel kötött 

vagyonkezelési szerződés alapján a fejlesztési forrás tartozás összegét elismeri: 49.832.777 Ft. 

(ivóvíz: 28.504.348 Ft, szennyvíz: 21.328.429 Ft.). 

 

3. A Képviselő-testület a fejlesztési forrás és a vagyonkezelési díj követelés kompenzálásához 

hozzájárul. A fennmaradó kötelezettség: 38.515.308 Ft. (ivóvíz: 22.141.845 Ft.  szennyvíz: 

16.373.463 Ft.).   

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a kötelezettség számviteli nyilvántartásban 

történő átvezetéséről gondoskodjon.  

 

Határidő: 2018. január 31.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

6/2018.(I.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

szolgáltatások 2018. január 1-től érvényesíthető díjtételeit a határozat melléklete szerint 

elfogadja. 

 

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

 

Határidő aláírásra: 2018. január 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester    

(a határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

7/2018.(I.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

293/2017.(VIII.31.),   296/2017(VIII.31.,)     360/2017.(X.26.),         361/2017.(X.26.), 

349/2017.(IX.28.,)       382/2017.(XI.23.),        389/2017.(XI.23.),       393/2017.(XI.23.), 

394/2017.(XI.23.),  394/2017.(XI.23.),        400/2017.(XII.14.),     404/2017.(XII.14.),  

406/2017.(XII.1.),  407/2017.(XII.14.),    408/2017.(XII.14.),       412/2017.(XII.14.), 

419/2017.(XII.14.) 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

8/2018.(I.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Pénzügyi 

Bizottság javaslatát, mely szerint vonja vissza a 383/2017.(XI.23.) számú határozatát és új 

eljárás induljon.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

9/2018.(I.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Kormánymegbízottjának 2017. december 13-án keltezett, VEB/005/3346-

1/2017. számú törvényességi felhívásában foglaltakat részben elfogadja és a Péti Munkás 

Testedzők Egyesülete (PMTE) tulajdonában lévő 2357 hrsz-ú ingatlant megvásárlásáról döntő 

383/2017.(XI.23.) számú határozatának – a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatról szóló 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 69. § (3) bekezdésében előírt 

eljárási rend megsértésével meghozott – 2.) pontját visszavonja. 

A részbeni egyetértés indokolását e határozat melléklete tartalmazza. 

 

Határidő a határozat Kormányhivatal részére történő megküldésére: 2018. január 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester                               

(a határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

10/2018.(I.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére a Magyarország 2018. évi központi 

költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésében foglalt lehetőséggel élve 

2018. évre – január 1-től visszamenőleg - a köztisztviselői illetményalapot 58.000 .- Ft-ban 

állapítja meg. A 2017-ben bevezetett képzettségi pótlék fedezetére a költségvetés személyi 

juttatások előirányzatán belül – az illetményalap emelést is figyelembe véve – 2018. évben is 

fedezetet biztosít. 

 

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

fenntartó által garantált illetményemelésének mértékét 2018. január 01-től december 31-ig az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

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. 



HATÁROZATOK                                                                                                               2018. 

 

4 

 

 

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  

11/2018.(I.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatnál és 

intézményeinél foglalkoztatott dolgozók  

 

a) 2018. évi jutalmazásának céljából a 2018. évi költségvetés személyi juttatás kiadási 

előirányzatán belül a jutalmazásra felhasználható keret mértékét valamennyi intézménye 

esetében az intézmény 2018. január 1-én érvényes rendszeres havi bértömegének 2,5 

szorosában állapítja meg.  

b) cafetéria juttatásának céljából – a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 

2017. évi C. törvény 59. § (4) bekezdésében előírt korlátra figyelemmel – 2018. 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 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

12/2018.(I.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Kegyelet 2000 

Kft-nek a pétfürdői köztemető nyitásával és zárásával kapcsolatos - 2017. évi tényleges - 

költségeit      377.832,-Ft + ÁFA összegben. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

13/2018.(I.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a Kegyelet 2000 Kft-vel, a pétfürdői köztemető üzemeltetésére 2014.03.14-én kötött 

„Kegyeleti közszolgáltatási szerződés” alábbiak szerinti módosítását aláírja: 

 

1.) A szerződés 4.) pontja egy új x) alponttal egészül ki: 

„ x) gondoskodik a temető nyitva- és zárva tartásáról” 

 

2.) A szerződés 5.) pontja helyébe a következők lépnek: 

„5.) A Temetőüzemeltető  

a) a 4.) pont a-v) alpontjaiban írt feladatok ellátásáért 1.850.000,-Ft + ÁFA éves vállalkozói 

díjra jogosult. Ezen összeget negyedéves bontásban utólag számlázza a tulajdonos részére; 

b) a 4.) pont x) alpontjában írt - gondoskodik a temető nyitva- és zárva tartásáról -   feladat 

ellátásáért 320 000.- Ft + ÁFA összeg számlázására jogosult. Ezen összeget negyedéves 

bontásban utólag számlázza a tulajdonos felé. 

Felek képviselői a díjazást minden év december 15-ig közösen felülvizsgálják.” 

 

Határidő a szerződés módosítására: 2018. február 10.   

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

14/2018.(I.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

A Képviselő-testület nem fogadta el a Humán Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság 

javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jogszabályokat és 

határidőket betartva a lehető leggyorsabban készítse elő azt az előterjesztést, ami alapján meg 

tudják versenyeztetni a szolgáltatókat a temető üzemeltetéssel kapcsolatosan. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

15/2018.(I.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

tájékozódjon a környező települések polgármestereitől, a településen mely szolgáltató végzi a 

köztemető üzemeltetési szolgáltatást és mennyiért. Ennek az eredményéről számoljon be a 

március havi ülésen. 

 

Határidő: 2018. március havi ülés 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

16/2018.(I.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő  Nagyközség Önkormányzatának  Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2018 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 

( a határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

17/2018.(I.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

A Képviselő-testület nem fogadta el a Pénzügyi Bizottság javaslatát, hogy a Humán Bizottság 

hatáskörébe tartozó támogatási keret 2017. évi pénzmaradványát – 386.800.- Ft-ot – az 

általános tartalékba helyezze. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

18/2018.(I.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Bizottság civil 

szervezetek 2017. évi támogatásáról szóló beszámolóját elfogadja. 

 

A Humán Bizottság hatáskörébe tartozó támogatási keret 2017. évi pénzmaradványát – 

386.800.- Ft-ot – elkülönítetten kell kezelni és annak felhasználásáról a Képviselő-testület a 

2018. évi költségvetés elfogadásakor dönt. 

 

Határidő: a 2018. évi költségvetést tárgyaló testületi ülés 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

19/2018.(I.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hivatalvezetője által 2018. január 12-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. 



HATÁROZATOK                                                                                                               2018. 

 

7 

 

Határidő a határozat megküldésére: 2018. február 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

20/2018.(I.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

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

„A Bölcsőde a 2018. június 1. és 2018. augusztus 31. közötti munkanapokon az alábbiak 

szerint tart nyitva: 

június 1. és  augusztus 3. között: 5.30 órától 16.00 óráig; 

augusztus 6. és  augusztus 17. között: nyári karbantartási munkálatok miatt zárva; 

augusztus 21. 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 

zárvatartása alatti alternatív napközbeni ellátás megszervezéséről a gyermekjóléti alapellátás 

keretében gondoskodni kell. 

 

Határidő: a szülők tájékoztatására és nyilatkoztatására: 2018. február 28. 

                  a polgármester tájékoztatására: 2018. március 17. 

Felelős:   Papp Alexandra igazgató 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

21/2018.(I.25.) 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.) 2018. évi 

nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

„Az Óvoda a 2018. január 1. és 2018. december 31. közötti munkanapokon az alábbiak 

szerint tart nyitva: 

január 1. és augusztus 5. között: 5.30 órától 16.30 óráig; 

augusztus 6. és  augusztus 17. között: nyári karbantartási munkálatok miatt zárva; 

augusztus 18. és december 21. között: 5.30 órától 16.30 óráig 
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december 22. és december 31. között: zárva” 

Felhívja az intézményvezetőt, hogy mind a nyári, mind a téli zárvatartás 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 

zárvatartása alatti alternatív napközbeni ellátás megszervezéséről a gyermekjóléti alapellátás 

keretében gondoskodni kell. 

 

Határidő: a) a nyitva tartás közzétételére az óvoda hirdetőtábláján: 2018. február 5. 

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

2015. február 5. 

c) a szülők tájékoztatására és nyilatkoztatására: 2018. február 29. és 2018. október 30. 

d) a polgármester tájékoztatására: 2018. március 9. és 2018. november 9. 

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

2018. március havi testületi ülés és a 2018. november havi 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  

22/2018.(I.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. 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: 2018. február 5. 

                   b) eseménynaptár: 2018. február 27. 

Felelős: a) pontra: Horváth Éva polgármester 

              b) pontra: Angeli Katalin intézményvezető 

(a határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

23/2018.(I.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Pétfürdő 

Közösségi Ház és Könyvtár, valamint a Pétfürdői Közösségi Televízió 2018. március 1-jétől 

érvényesítendő javasolt tarifáit, és azt a határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

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: 2018. január 31. 

                  b) a szolgáltatási díj változás átvezetésére: 2018. február 15. 

Felelős:    a) pontért: Horváth Éva polgármester 

                 b) pontért: Angeli Katalin igazgató 

(a határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

24/2018.(I.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

írásban kérjen tájékoztatást Kontráth Károly államtitkártól arra vonatkozóan, hogy a 8-as 

főútról a tartálypark irányából becsatlakozó rossz minőségű út – a vállalásuknak megfelelően – 

felújításra kerül-e. 

Továbbá tájékoztassa az államtitkárt valamint az erőterület tulajdonosait a megnövekedett 

vadveszélyről, megoldásként kérve vadháló kihelyezését. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

25/2018.(I.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Pénzügyi 

Bizottság javaslatát, mely szerint a Kolping Iskola melletti utca elejére azonnali hatállyal 

kerüljön kihelyezésre egy zsákutca tábla.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

26/2018.(I.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Iskola melletti utca végébe, a lépcsők elé két méterrel prizmás oszlopot helyeztet ki. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

27/2018.(I.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

2018. február 28-i határidővel állapodjon meg a Nemzeti Dohánybolt tulajdonosával a bolt 

melletti két mozgatható oszlop visszaállíttatásáról és annak rendeltetésszerű használatáról.  

Amennyiben a megállapodásra nincs fogadókészség, a mozgatható oszlopok helyére 2 db fix 

oszlop kerüljön kihelyezésre. 

. 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

28/2018.(II.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

14. számú részletező tábla alapján elfogadja az ÓVODA 2018. évi működési költségvetésének 

tervezetét 100.852 ezer Ft bevétellel és 181.409 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 

(A 14. Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda részletező tábla a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

29/2018.(II.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Óvoda 2018. évi felhalmozási 

kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Felújítás  ezer Ft 

Konyha felújítása 2000 

Gazdasági folyosó: burkolatcsere 400 

Tetővíz elvezető rendszer felülvizsgálata 400 

Tetővíz elvezető rendszer felújítása 4000 

Beruházás  

Kisértékű tárgyi eszközök 500 

2 db. Ivókút telepítése 200 

Összesen: 7500 

 

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  

30/2018.(II.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

16. számú részletező tábla alapján elfogadja az Gondozási Központ 2018. évi működési 

költségvetésének tervezetét 44195 ezer Ft bevétellel és 129 439 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 

(A 16. "Gondozási Központ” részletező tábla a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

31/2018.(II.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Gondozási Központ 2018. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 500 

Szoc. étkeztetés: klíma berendezés 800 

Összesen: 1300 

 

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  

32/2018.(II.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a jegyző által 

javasolt 7%-os jutalomkeret - a középfokú végzettségű köztisztviselők részére – valamint a 

Humán Bizottság által javasolt 10 %-os illetménynövekedés - a felsőfokú végzettségű 

közalkalmazottak részére – történő megállapítását.  

 

 

 

 

 

 

 



HATÁROZATOK                                                                                                               2018. 

 

12 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

33/2018.(II.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

10/2018.(I.25.) számú határozata 2. pontjának c) alpontját az alábbiak szerint módosítja: 

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

közalkalmazottak fenntartó által garantált illetményemelésének mértékét 2018. január 01-től 

december 31-ig az alábbiak szerint állapítja meg:] 

c) a felsőfokú végzettségű közalkalmazottak esetében az önkormányzati bérkiegészítés 

mértéke         48%. 

 

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  

34/2018.(II.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Humán 

Bizottság javaslatát, mely szerint a közalkalmazottak részére egységesen 5 %-os béremelést 

javasol. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

35/2018.(II.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

15. számú részletező tábla alapján elfogadja a Közösségi Ház és Könyvtár 2018. évi működési 

költségvetésének tervezetét 100 852 ezer Ft bevétellel és 106 821 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 

(A 15. "Közösségi Ház és Könyvtár” részletező tábla a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

36/2018.(II.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület nem fogadta el a 

Településfejlesztési Bizottság javaslatár, mely szerint a közösségi ház beruházási kiadásai közé 

a TV stúdió hangszigetelését 1.800 ezer Ft-tal tervezze be. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

37/2018.(II.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közösségi Ház és Könyvtár 

2018. évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök                1 100    

Színházterem: függönyhúzó berendezés               460     

Színházterem: akusztikai tervezés            1 500     

Stúdió légkondicionálása               250     

Stúdió hangszigetelése                  -       

NAS (régi szerver helyett)               300     

Adásrögzítő            2 255     

Adásbonyolító            1 700     

Összesen:           7 565     

 

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  

38/2018.(II.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

számú részletező tábla alapján elfogadja a Polgármesteri Hivatal 2018. évi működési 

költségvetésének tervezetét 1000 ezer Ft bevétellel és 175 725 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 

(A 1. "Polgármesteri Hivatal” részletező tábla a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

39/2018.(II.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

számú részletező tábla alapján elfogadja az Állategészségügy 2018. évi működési 

költségvetésének tervezetét 36 ezer Ft bevétellel és 1 330 ezer Ft kiadással. 
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Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

(A " 2. Állategészségügy” részletező tábla a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

40/2018.(II.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

számú részletező tábla alapján elfogadja a Közvilágítás 2018. évi működési költségvetésének 

tervezetét 0 Ft bevétellel és 11 938 ezer Ft kiadással. 

 

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

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

(A " 3. Közvilágítás” részletező tábla a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

41/2018.(II.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

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

tervezetét 2 000 ezer Ft bevétellel és 11 416 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 

(A " 4. Köztemető” részletező tábla a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

42/2018.(II.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

számú részletező tábla alapján elfogadja a Köztisztasági tevékenység 2018. évi működési 

költségvetésének tervezetét 0 Ft bevétellel és 12 828 ezer Ft kiadással. 
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Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

(Az "5. Köztisztasági tevékenység” részletező tábla a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

43/2018.(II.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

számú részletező tábla alapján elfogadja a Parkfenntartás 2018. évi működési költségvetésének 

tervezetét 0 Ft bevétellel és 34 900 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 

(A " 6. Parkfenntartás” részletező tábla a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

44/2018.(II.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

számú részletező tábla alapján elfogadja a Községgazdálkodás 2018. évi működési 

költségvetésének tervezetét 21 637 ezer Ft bevétellel és 47 677 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 

(A "7. Községgazdálkodás” részletező tábla a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

45/2018.(II.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

számú részletező tábla alapján elfogadja a Strand és tó üzemeltetés 2018. évi működési 

költségvetésének tervezetét 0 Ft bevétellel és 5 097 ezer Ft kiadással. 
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Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

(A " 8. Strand és tó üzemeltetés” részletező tábla a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

46/2018.(II.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

számú részletező tábla alapján elfogadja az Utak, Hidak 2018. évi működési költségvetésének 

tervezetét 0 Ft bevétellel és 17 145 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 

(A " 9. Utak, hidak” részletező tábla a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

47/2018.(II.8.) 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 4 042 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 

(A " 10. Felszíni vízelvezetés” részletező tábla a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

48/2018.(II.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

11. számú részletező tábla alapján elfogadja az Orvosi Rendelő 2018. évi működési 

költségvetésének tervezetét 1 500 ezer Ft bevétellel és 5 144 ezer Ft kiadással. 
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Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

(A " 11. Orvosi Rendelő” részletező tábla a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

49/2018.(II.8.) 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 2 000 ezer Ft bevétellel és 119 670 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 

(A " 12. Szakfeladatra nem sorolható feladatok” részletező tábla a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

50/2018.(II.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Pénzügyi 

Bizottság javaslatát, mely szerint az iskola dologi kiadási összegét emelje meg 500 ezer Ft-tal, 

a két iskolában az öltöző szekrények karbantartására. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

51/2018.(II.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

13. számú részletező tábla alapján elfogadja az Iskola 2018. évi működési költségvetésének 

tervezetét 11 944 ezer Ft bevétellel és 49 881 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 

(A " 13. Iskola” részletező tábla a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

52/2018.(II.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Pénzügyi 

Bizottság javaslatát, mely szerint az átadott pénzeszközök civil támogatás sorát csökkentse 

5000 ezer Ft-tal. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

53/2018.(II.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Láng Géza 

alpolgármester javaslatát, mely szerint az átadott pénzeszközök civil támogatás sorát 

csökkentse 7500 ezer Ft-tal. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

54/2018.(II.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Polgármester 

javaslatát, mely szerint az átadott pénzeszközök civil támogatás sorát csökkentse 1000 ezer Ft-

tal. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

55/2018.(II.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

„II. átadott pénzeszközök 2018. évi költségvetése” részletező tábla alapján az átadott 

pénzeszközök költségvetési tervezetét 41 703 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 

(A "II. Átadott pénzeszközök” részletező tábla a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

56/2018.(II.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

„III. szociálpolitikai juttatások 2018. évi költségvetése” részletező táblák alapján elfogadja az 
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Önkormányzat szociálpolitikai juttatások költségvetési tervezetét 2 000 Ft bevétel és 51 989 

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 

(A "III. Szociálpolitikai juttatások Önkormányzat” részletező tábla a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

57/2018.(II.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Iskola 2018. évi felhalmozási 

kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Felújítás  ezer Ft 

Garanciális visszatartás: Berhidai út 54. lépcső 251 

Garanciális visszatartás: előtető 190 

Garanciális visszatartás: ablakcsere 15 

Garanciális visszatartás: kosárlabda pálya műanyag 

borítás 218 

Garanciális visszatartás: statikai megerősítés 1575 

Beruházás  

Kisértékű tárgyi eszközök 500 

Hősök tere 1: udvari játszóeszközök 2000 

Összesen: 2749 

 

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  

58/2018.(II.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Láng Géza 

alpolgármester javaslatát, mely szerint a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai közül az 

5.2 soron tervezett klíma kerüljön ki. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

59/2018.(II.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2018. 

évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 300 

Klíma bővítés (anyakönyvi iroda) 400 

Árnyékolás (aula) 500 

Összesen: 1200 

 

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  

60/2018.(II.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Temető 2018. évi felhalmozási 

kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 200 

Információs tábla 2 db. 300 

Adósságkonszolidációs pályázat terhére: 2 db. 

kolumbárium telepítés 2600 

Összesen: 3100 

 

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  

61/2018.(II.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Láng Géza 

alpolgármester javaslatát, mely szerint a Községgazdálkodás beruházási kiadásai közé 7.2. 

sorra 1500 ezer Ft-tal garázstelep tervezés kerüljön be.  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

62/2018.(II.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Községgazdálkodás 2018. 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  

63/2018.(II.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felszíni vízelvezetés 2018. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Vízkár elhárítási terv 1000 

Összesen: 1000 

 

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  

64/2018.(II.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tó 2018. évi felhalmozási 

kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 500 

Összesen: 500 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 500 

Térfigyelő kamerarendszer bővítés, átalakítás, 

tervezés (2 db kamera óvoda figyelésre, 2 db 4K 

felbontású monitor) 8000 

Rendezési terv, HÉSZ 4000 

Környezetvédelmi program 300 

Összesen: 12800 
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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  

65/2018.(II.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Forrásfoglalás: üzembe helyezés 2700 

Strand tervezés 19100 

Strand tervezés, előkészítés 3000 

Strand engedélyezés 500 

Strand kivitelezés (közbeszerzés, előleg, stb.) 8000 

Összesen: 33300 

 

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

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

66/2018.(II.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Parkfenntartás 2018. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 500 

2 db. homokozó (Liszt F. u. 21, Kosztolányi D. 

tér) 700 

    Felújítás  

 Liszt F. u. 21. mászóvár: gumialjzat 1172 

Játszóterek felújítása 2000 

Összesen: 4372 

 

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  

67/2018.(II.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Utak, hidak 2018. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 1000 

Garanciális visszatartás járda építés (Bánya u. - Kaposi 

víztározó) 183 

Garanciális visszatartás (Ifjúság útja - Temető utca) 629 

Garanciális visszatartás (2014. előtti) 214 

Temető u. járda, út tervezés, engedélyeztetés 1200 

Temető u. járda, út kivitelezés 8000 

Temető u. járda, út műszaki ellenőrzés 500 

Liszt F. u. 14. parkoló: tervezés, engedélyezés 800 

Liszt F. u. 14. parkoló: kivitelezés 5000 

Liszt F. u. 14. parkoló: múszaki ellenőrzés 300 

Felújítás  

Garanciális visszatartás: járda (Újmandula, Klapka, 

Kazinczy, Kosztolányi)  1681 

Összesen: 19507 

 

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  

68/2018.(II.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közvilágítás 2018. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

Beruházás ezer Ft 

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

Közvilágítási oszlop (Hősök tere) 500 

Temető u.: közvilágítás bővítés 2000 

Összesen: 2660 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

69/2018.(II.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ivóvíz, szennyvíz 2018. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Felújítás ezer Ft 

Bántapusztai vízbázis rekonstrukció 1580 

    Beruházás  

Garanciális visszatartás - Temető u. ivóvíz vezeték 58 

Összesen: 1638 

 

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

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

70/2018.(II.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Orvosi rendelő 2018. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Felújítás ezer Ft 

Kültéri lapburkolat csere (felnőtt orvosi rendelő) 1500 

Beruházás  

Kisértékű tárgyi eszközök 300 

Összesen: 1800 

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  

71/2018.(II.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Köztisztaság 2018. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 300 

Összesen: 300 
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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  

72/2018.(II.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szakfeladatra nem sorolható 

önkormányzati feladatok 2018. évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Adósságkonszolidációs pályázat terhére: 

Közösségi Ház  

HMKE telepítés 18957 

HMKE műszaki ellenőrzés 400 

Moziprojektor  6980 

Kisértékű tárgyi eszköz (székek, fotelok, keverőpult, 

reflektorok) 2977 

Felújítás  

Adósságkonszolidációs pályázat terhére: 

Közösségi Ház  

Külső hőszigetelés, nyílászáró csere 101201 

Fűtés korszerűsítés 9780 

Fűtés korszerűsítés: műszaki ellenőrzés  300 

Adósságkonszolidációs pályázat terhére: Régi 

hivatali épület  

Régi hivatali épület felújítása (építészet, gépészet, 

vill.) 35200 

Régi hivatali épület felújításának műszaki ellenőrzése  500 

Bölcsőde: fejlesztési támogatás terhére  

Energetikai korszerűsítés (kazánház, fűtés, napelem) 32000 

Energetikai korszerűsítés: műszaki ellenőrzés 800 

Összesen: 209095 

 

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  

73/2018.(II.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ingatlanvásárlás 2018. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

PMTE Ingatlan vásárlás 70000 

Összesen: 70000 

 

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  

74/2018.(II.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a 2018. évi 

költségvetés számított – általános tartalék 24 356 ezer Ft, céltartalék 108 051 ezer Ft – 132 407 

ezer Ft összegét. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

75/2018.(II.22.) 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, 40/2018. számú 

előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

76/2018.(II.22.) 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. 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

77/2018.(II.22.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a 2018. évi költségvetésben az iparűzési adóbevétel tervezett 

összegét 680 millió Ft-ban állapítsa meg. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

78/2018.(II.22.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a 2018. évi költségvetésben a részmunkaidőben 

foglalkoztatottak részére is 1000.- Ft/fő összegben számolja a bankszámla-hozzájárulást. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

79/2018.(II.22.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a 2018. évi költségvetés Községgazdálkodás kiadási 

előirányzata 16. sorát 4 millió Ft-tal csökkentse.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

80/2018.(II.22.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a 2018. évi költségvetés Utak, hidak kiadási előirányzata 2. 

sorát 5 millió Ft-tal növelje.  

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

81/2018.(II.22.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a 2018. évi költségvetés Átadott pénzeszközök kiadási 

előirányzata civil támogatások sorát 3 millió Ft-tal csökkentse.  

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

82/2018.(II.22.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a 2018. évi költségvetés Felhalmozási kiadási előirányzata 

ingatlanvásárlás sorát 20 millió Ft-tal csökkentse.  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

83/2018.(II.22.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a PMTE-től megvásárolt ingatlant ne adja át feladatellátási 

szerződéssel üzemeltetésre, hanem az Önkormányzat üzemeltesse a továbbiakban. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

84/2018.(II.22.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Péti Munkás Testedzők 

Egyesületével (8105 Pétfürdő, Sporttelep 1.) megkötendő – e határozat mellékletét képező – 

együttműködési és feladatellátási szerződést elfogadja. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2018. március 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

85/2018.(II.22.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

410/2017.(XII.14.),      416/2017.(XII.14.),      418/2017.(XII.14.),         3/2018.(I.25.), 

6/2018.(I.25.),       9/2018.(I.25.),            10/2018.(I.25.),          11/2018.(I.25.) 

13/2018.(I.25.),              19/2018.(I.25.),      21/2018.(I.25.)          23/2018.(I.25.). 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

86/2018.(II.22.) 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: 2018. március 1. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

87/2018.(II.22.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Bizottság, a 

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

beszámolót  e l f o g a d j a. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

88/2018.(II.22.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78/I. § (4) 

bekezdés b) pontja alapján a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 2018. évi Közművelődési 

szakmai munkatervét e határozat mellékleteként jóváhagyja. 

 

Határidő: a határozat megküldésére: 2018. február 28. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

89/2018.(II.22.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 65.§ (2a) 

bekezdésében foglaltak szerint a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár  

a) 2018. évi Könyvtári szakmai munkatervét e határozat 1. mellékleteként,  

b) 2017. évi könyvtári beszámolóját e határozat 2. mellékleteként 

elfogadja. 

 

Felkéri az Intézmény Vezetőjét, hogy az elfogadott munkatervet és beszámolót küldje meg a 

megyei hatókörű városi könyvtár részére 

 

Határidő: 

      a) a határozat intézmény részére történő megüldésre:2018. február 28. 

      b) a munkaterv és beszámoló megküldésére: 2018. március 10. 

 

 

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
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Felelős: a) pontért: Horváth Éva polgármester 

              b) pontért Angeli Katalin igazgató 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

90/2018.(II.22.) 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 

2018. április 23.  (hétfőn) 8.00 órától 16.00 óráig 

2018. április 24. (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: 2017. 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 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

91/2018.(II.22.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

önkormányzat tulajdonát képező Pétfürdő, Bocskai u. 49. szám alatti ingatlant (2014/2 hrsz) 

nem kívánja értékesíteni. 

 

Határidő: a kérelmező értesítésére : 2018. március 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

92/2018.(II.22.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 2018. évi, 

összesen 59 nap szabadságának ütemezését – az előterjesztésében jelzett igényét figyelembe 

véve – az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
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1.) A polgármester egybefüggően  

a) 2018. március 19.   és 2018. március 24.  között, 

b) 2018. július 30. és 2018. augusztus 25. között,  

c) 2018. december 17. és 2018. december 29. között   

vesz igénybe összesen 32 nap szabadságot. 

 

2.) A fennmaradó 27 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, 2018. december 31-ig 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

93/2018.(II.22.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdői Polgármesteri 

Hivatalban igazgatási szünetet rendel el az alábbi időszakokra vonatkozóan:  

 

a) a nyári időszakban: 2018. július 23-tól augusztus 26-ig, 

b) a téli időszakra: 2018. december 24-től 2019. január 6-ig. 

 

Határidő: helyi médiában történő közzétételre: 2018. március 31. 

               a lakosság hirdetményi úton történő értesítésére: a): 2018. július 1. 

                                                                                              b): 2018. december 1. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

94/2018.(II.22.) 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 Mursa Józsefné xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. szám 

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

 

Fedezet a 2018. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2018. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 
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Határidő: szerződés megkötésére 2018. március 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

95/2018.(II.22.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen működő 

szavazatszámláló bizottságok tagjai és póttagjait - a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján - az alábbiak szerint választja meg: 

 

Szavazatszámláló bizottságok tagjai: 

1.   Andóné Horváth Erzsébet Pétfürdő, Babits M. u. 10. 

2.   Balogh Zoltánné Pétfürdő, Ifjuság útja 2. 

3.   Csincsiné Koltay Gabriella Pétfürdő, Juhász Gy. u. 4. 

4.   Filó Gyöngyi Pétfürdő, Liszt F. u. 42. 

5.   Kardos Józsefné Pétfürdő, Liszt F. u. 40. 

6.   Katonáné Egyed Alexandra, Pétfürdő, Katona J. u. 21. 

7.   Mogyorósi Józsefné Pétfürdő, Liszt F. u. 26. 

8.   Nagy József Pétfürdő, Berhidai út 32. 

9.   Nagyné Szigeti Mária Pétfürdő, Berhidai út 32. 

10. Somogyiné Hanák Tímea Pétfürdő, Berhidai út 123. 

11. Soós Richárd Pétfürdő, Cseri u. 17. 

12. Takács Lászlóné Pétfürdő, Liszt F. u. 31. 

13. Tippán Józsefné Pétfürdő, Liszt F. u . 16. 

14. Tombor Sándor Andrásné Pétfürdő, Hősök tere 2. 

15. Wimmerné Balogh Csilla Pétfürdő, Bőhm F. u. 4. 

 

Szavazatszámláló bizottságok póttagjai: 

1.   Belák Tamás Pétfürdő, Berhidai út 92. 

2.   Benke-Horváth Orsolya Pétfürdő, Liszt F. u. 8. 

3.   Fehér Árpádné Pétfürdő, Liszt F. u. 48. 

4.   Gelencsér-Szekeres Tímea Pétfürdő, Mikes K. u. 8. 

5.   Mirankó Mária Pétfürdő, Akácfa u. 8. 

6.   Percze Luca Pétfürdő, Liszt F. u. 42. 

7.   Sági Erzsébet Pétfürdő, Berhidai út 5. 

8.   Szabó Árpád Pétfürdő, Liszt F. u. 10.   

9.   Szuper Judit Pétfürdő, Liszt F. u. 42. 

10. Torma Attila Pétfürdő, Berhidai út 98. fsz. 1. 

11. Venczel Ferencné Pétfürdő, Béri-Balog Á. u. 7. 

12. Venczel Margit Pétfürdő, Berhidai út 80. 

 

Határidő: a jogszabályi előírások szerint 

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

96/2018.(III.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 (Nagy Zsolt)” tárgyú, 54/2018. 

számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

97/2018.(III.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 (Sütő Péter)” tárgyú, 55/2018. 

számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

98/2018.(III.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdői Gondozási 

Központ beszámolóját a 2017. évi tevékenységéről elfogadja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

99/2018.(III.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri jegyzőt, hogy a 

Közterület-felügyelők negyedéves rendszerességgel adjanak részletes tájékoztatást az 

önkormányzati rendeletekben szabályozott tiltott magatartások megszegőivel szemben tett 

intézkedésekről és bírságolásokról. 

 

Határidő: folyamatos, jelentés negyedévente 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

100/2018.(III.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 
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414/2017.(XII.14.),  415/2017.(XII.14.),   4/2018.(I.25.),            15/2018.(I.25.), 

18/2018.(I.25.),          20/2018.(I.25.),   22/2018.(I.25.),          24/2018.(I.25.),  

26/2018.(I.25.), 28/2018.(I.25.),   29/2018.(I.25.)  30/2018.(I.25.) 

31/2018.(II.08.), 33/2018.(II.08.),   35/2018.(II.08.),        37/2018.(II.08.), 

38/2018.(II.08.), 39/2018.(II.08.),           40/2018.(II.08.),  41/2018.(II.08.), 

42/2018.(II.08.),         43/2018.(II.08.),   44/2018.(II.08.),  45/2018.(II.08.), 

46/2018.(II.08.), 47/2018.(II.08.),   48/2018.(II.08.),        49/2018.(II.08.), 

51/2018.(II.08.), 55/2018.(II.08.),           56/2018.(II.08.),  57/2018.(II.08.), 

58/2018.(II.08.),         59/2018.(II.08.),   60/2018.(II.08.),  62/2018.(II.08.), 

63/2018.(II.08.), 64/2018.(II.08.),   65/2018.(II.08.),        66/2018.(II.08.), 

67/2018.(II.08.), 68/2018.(II.08.),           69/2018.(II.08.),  70/2018.(II.08.), 

71/2018.(II.08.),         72/2018.(II.22.),   73/2018.(II.22.),  86/2018.(II.22.), 

89/2018.(II.22.), 90/2018.(II.22.),   68/2018.(II.22.),        69/2018.(II.22.), 

70/2018.(II.22.), 71/2018.(II.22.),           72/2018.(II.22.),  73/2018.(II.22.), 

86/2018.(II.22.),         89/2018.(II.22.),    90/2018.(II.22.),   91/2018.(II.22.), 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

101/2018.(III.29.) 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: 2018. március 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

102/2018.(III.29.) 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 2018. évi megállapodást, egyben felhatalmazza a 

polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

2) A megállapodás jelen határozat mellékletét képezi. 

 

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

Kistérség Többcélú Társulását értesítse. 
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Határidő: a megállapodás megkötésére: 2018. április 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

103/2018.(III.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

Pétfürdő településfejlesztési koncepciójának, településszerkezeti és szabályozási tervének, 

valamint helyi építési szabályzatának felülvizsgálatára és annak alapján az új településrendezési 

eszközök elkészítésére árajánlatot kérjen a PRO ARCH ÉPÍTÉSZ Stúdiótól (1085 Budapest, 

József krt. 36.).  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a beérkezett árajánlatot és szerződés tervezetet terjessze elő a 

Képviselő-testület április havi ülésén. 

 

Határidő: 2018. április havi testületi ülés 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

104/2018.(III.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár Alapítványt 2018. 

évben 500.000,- Ft-tal támogatja.  

A támogatás célja a pályázatban felvállalt alábbi feladatok  

a) tanulók részvétele tanulmányi versenyeken – 300.000,- Ft 

b) táboroztatás, erdei iskola – 150.000,- Ft  

c) tanulmányi kirándulás – 50.000,- Ft 

végrehajtásának elősegítése. 

 

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

felhatalmazza a Támogatási szerződés megkötésére.  

 

Határidő:  tájékoztatás: 2018. április 10. 

                  szerződéskötés: 2018. április 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

105/2018.(III.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint  a Pétfürdő Sportjáért Alapítvány működésre igényelt  1 millió 

forint támogatás helyett  600 ezer forint  támogatást kapjon. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

106/2018.(III.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a Pétfürdő Sportjáért Alapítvány fejlesztésre ne kapjon 

támogatást.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

107/2018.(III.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint  a Pétfürdő Sportjáért Alapítvány pályázatát hiánypótlásra 

visszaadja, hogy a fejlesztésekre vonatkozó költségeit támassza alá költségvetéssel.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

108/2018.(III.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdő Sportjáért 

Alapítványt 2018. évben 1.630.000,- Ft-tal támogatja, melyből 

a) működésre:         930.000,- Ft,  

b) önkormányzati és saját rendezésű versenyekre:  400.000,- Ft 

     az alábbiak szerint: ba) teke verseny:   200.000.- Ft 

                                     bb) sakk verseny:  100.000.- Ft 

                                     bc) kistérségi foci: 100.000.- Ft 

c) fejlesztésekre: 300.000,- Ft 

használható fel. 

 

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

felhatalmazza a Támogatási szerződés megkötésére.  

 

Határidő: tájékoztatás: 2018. április 10. 

                  szerződéskötés: 2018. április 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

109/2018.(III.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Panelkuckó Alapítványt 

2018. évben 360.000,- Ft-tal támogatja a nagycsoportosok úszásoktatásának céljából. 

 

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

felhatalmazza a Támogatási Szerződés megkötésére. 
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Határidő: tájékoztatás: 2018. április 10. 

       szerződéskötés: 2018. április 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

110/2018.(III.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el  Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a Palotai Mentőkért Alapítvány részére 250 ezer forint 

összegben 5 fő részére képzési támogatást nyújtson. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

111/2018.(III.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Palotai Mentőkért 

Alapítványt 2018. évben 510. 000,- Ft-tal támogatja, melyből 

 

a) egyéb beszerzésekre, szolgáltatásokra 260.000,- Ft, 

b) felhalmozási kiadásokra (laptop, projektor, nyomtató): 250.000,- Ft 

használható fel. 

 

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

felhatalmazza a Támogatási Szerződés megkötésére. 

 

Határidő: tájékoztatás: 2018. április 10. 

       szerződéskötés: 2018. április 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

112/2018.(III.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a közbeszerzési terv ne tartalmazza a strand közbeszerzési 

eljárását. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

113/2018.(III.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. 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. 
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Határidő: 2018. március 30. 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző  

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

114/2018.(III.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pols- Kft kérelmére 

hozzájárul, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 2297/42 hrsz-ú ingatlanon a Kft a saját 

költségén az alábbi fejlesztéseket elvégezze: 

a) szelektív edényzetek környékén egységes díszburkolat kialakítása 

b) 6 db gyeprácsos parkoló kialakítása az üzletközpont mögött, a meglevő parkoló 

folytatásában 

 

Határidő a kérelmező értesítésére: 2018. április 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

115/2018.(III.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Pénzügyi 

Bizottság javaslatát, mely szerint a Sporttelep fűtés felújítási munkáit csak a tervezési 

költségvetés ismeretében támogatja.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

116/2018.(III.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sporttelepi fűtési és HMV 

rendszer üzembiztosságának fenntartása érdekében úgy határozott, hogy  

a) megrendeli a fűtési rendszer felülvizsgálatát és a szükséges átalakítások terveit, 

b) az új sporttelepi hőközpont kivitelezését elvégezteti. 

A fenti munkák fedezete a 2018. évi költségvetés községgazdálkodás dologi kiadásai 

karbantartási előirányzatából 5.000.000.- Ft, valamint 9.500.000.- Ft az általános tartalék 

terhére. 

Felkéri a Polgármestert, hogy   

a) a felülvizsgálatot és a tervezést rendelje meg 

b) a költségvetés soron következő módosításakor a határozatban foglaltakra legyen 

figyelemmel 

c) a tervek elkészülte után az önkormányzati pénzeszközökből megvalósuló beruházásokra és 

felújításokra vonatkozó helyi szabályokról szóló 6/2011.(IV.01.) önkormányzati rendeletben 

foglaltak szerint járjon el. 

 Határidő a) pontra: a tervek elkészítésére 2018. április 30,                         
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                  b) pontra: költségvetés soron következő módosítása 

                  c) pontra: 2018. május 20.  

Felelős: minden pontért: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

117/2018.(III.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

előterjesztést arra vonatkozóan, miként lehet a Sporttelep hőközpontját átadni a Pétkomm Kft. 

tulajdonába.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

118/2018.(III.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

utca 1-5. valamint a Berhidai út 33-35. területen lévő veszélyeztetett házakat és környéküket 

megvizsgáltatja vízügyi vagy hidrogeológiai szakemberrel. A vizsgálat célja, hogy kiderüljön 

a víznyomás oka, illetve a fennálló probléma kezelésére adjon javaslatot.  

A szakvélemény elkészítésére 800.000.- Ft-ot különít el a 2018. évi költségvetés általános 

tartalék terhére. 

Egyúttal felkéri a polgármestert a szakemberek felkutatására, valamint, hogy a költségvetés 

soron következő módosításakor a határozatban foglaltakra legyen figyelemmel. 

 

Határidő: szakember felkérésére: 2018. májusi testületi ülés 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

119/2018.(III.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Zsolt települési 

képviselőt – az érintett települési képviselő kezdeményezésére – „Lakóházak energetikai 

támogatására beérkezett pályázatok elbírálása” tárgyú, 54/2018. számú előterjesztés 

elbírálásával kapcsolatos döntéshozatali eljárásból Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján kizárja.   

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

120/2018.(III.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, 
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Bocskai u. 5. szám alatti lakóépület felújításához Nagy Zsolt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám 

alatti lakost 734.392,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Fedezet a 2018. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2018. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2018. április 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

121/2018.(III.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. 21. szám alatti lakóépület felújításához Sütő Péter xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám 

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

 

Fedezet a 2018. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2018. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2018. április 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

122/2018.(IV.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Nagy Zsolt 

képviselő javaslatát, mely szerint a Strand tervezője készítsen egy olyan helyszínrajzot is, 

melyben a csúszdamedence a strand tó felőli végébe kerül, az úszómedence a jelenlegi medence   

végéhez, a dühöngő pedig a csúszdamedence helyére kerüljön. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

123/2018.(IV.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a strand tervező 

által bemutatott terveit és az alábbi módosításokkal kéri a tervezés folytatását és az 

engedélyezési tervek elkészítését: 

3 medence éjszakai letakarását a vízfelszinen úszó hőszigetelő fóliával oldja meg. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a tervek elkészülte után az engedélyezési eljárást 

kezdeményezze. 

 

Határidő: 2018. tervek elkészülte 

Felelős:     Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

124/2018.(IV.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot ír ki a Bölcsőde 

energetikai korszerűsítésére. 

 

A pályázati felhívást megjelenteti a Veszprém megyei naplóban, a Fejér megyei hírlapban 

valamint ezek online felületén. 

 

A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező pályázati kiírást jóváhagyja. 

 

Határidő: pályázati felhívás megjelenésére: 2018. április 20. 

Felelős:     Horváth Éva polgármester 

(a pályázati kiírás a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

125/2018.(IV.19.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Péti Munkás 

Testedzők Egyesületének, (8105 Pétfürdő, Sporttelep; adószám: 19900726-1-19) a Magyar 

Labdarúgó szövetség TAO programjához benyújtott be/SFP-24788/2018/MLSZ számú 

pályázatát.  

Egyúttal vállalja, hogy a Péti Munkás Testedzők Egyesülete részére az önkormányzati 

tulajdonú ingatlanok felújításával kapcsolatos önrészt – 12 757 700.- Ft – a 2019. évi 

költségvetésében biztosítja.  

 

Határidő a pályázat benyújtására: 2018. április 20.  

Felelős:  Nagy Zsolt PMTE elnök 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

126/2018.(IV.19.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyenlő Bánásmód Hatóság 

EBH/……../2/2018. számú eljárás megindító értesítését megtárgyalta és  a határozat mellékletét 

képező nyilatkozatot, mint írásos érdemi védekezést elfogadja. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert a nyilatkozat aláírására, egyúttal Felkéri, hogy 2018. április 21-

ig a nyilatkozatot és az azt alátámasztó bizonyítékokat – intézményenként az érintett 

közalkalmazottak kinevezési okmányát – küldje meg a Hatóság részére. 

 

Határidő: 2018. április 21. 

Felelős:    Horváth Éva polgármester 

(a nyilatkozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

127/2018.(IV.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a „PMTE ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés” 

tárgyú, 74/2018. számú előterjesztést vegye le a napirendről. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

128/2018.(IV.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó- 

Parancsnokság beszámolóját a 2017 évi tevékenységéről elfogadja.  

Felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-

Parancsnokság tűzoltóparancsnokának. 

 

Határidő: 2018. május 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

129/2018.(IV.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi 

maradványát az alábbiak szerint állapítja meg és hagyja jóvá: 

Alaptevékenység maradványa:                                     366 912 ezer Ft 

Alaptevékenység szabad maradványa:                        366 912 ezer Ft 

Normatíva visszafizetés:                                            -      1 105 ezer Ft 

Maradvány összesen:                                                     365 807 ezer Ft     
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A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi maradványát a 2018. évi költségvetési rendelet 

módosításakor általános tartalékba helyezi.  

 
 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

130/2018.(IV.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester által 

előterjesztett, a belső ellenőr által elkészített 2017. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést 

jóváhagyja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

131/2018.(IV.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétkomm Kft. 2017. december 

31-i egyszerűsített éves beszámolóját 424.264 ezer Ft mérleg főösszeggel, 9.717 ezer Ft 

adózott eredménnyel elfogadja. 

 

A Pétkomm Kft. a mérleg szerinti eredményt helyezze eredménytartalékba. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

132/2018.(IV.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétkomm Kft. 2017. évi 

szakmai tevékenységéről és a távhőszolgáltatási tevékenység kintlévőségének 2017. évi 

alakulásáról szóló beszámolókat elfogadja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

133/2018.(IV.26.) SZÁMÚ 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 megilletőséget megállapító felmentvényt adja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

134/2018.(IV.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Pétkomm Kft 

ügyvezetőjét, hogy szükség esetén - elsősorban fűnyírásra – a zöldterületek kezelésére külső 

vállalkozót vegyen igénybe.  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

135/2018.(IV.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétkomm Kft. ügyvezetőjének 

premizálásáról szóló 167/2017.(IV.27.) 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 % 

             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 
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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: 2018. május 5. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

136/2018.(IV.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

javaslatát, mely szerint a Pétkomm Kft ügyvezetője 2018. évi prémiumkiírásának éves keretét 

a 2018. december 31-én érvényes bruttó bérének 2,8 %-ában állapítsa meg. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

137/2018.(IV.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

javaslatát, mely szerint a Pétkomm Kft ügyvezetője 2018. évi prémiumkiírása 6.2. pontja - 

sporttelep fűtés átalakítása – ne legyen prémiumfeladat. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

138/2018.(IV.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas 

László javaslatát, mely szerint a Pétkomm Kft ügyvezetője 2018. évi prémiumkiírása 

6.1.1. pontja szerinti prémium feladataz alábbiakra változzon: a távfűtés kintlévősége 

5%-kal csökkenjen és ehhez 25% keret tartozzon. 
 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

139/2018.(IV.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

javaslatát, mely szerint a Pétkomm Kft ügyvezetője 2018. évi prémiumkiírása 6.1.3. pontja – a 

belső ellenőrzés megállapításai - ne szerepeljen a kiírásban. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

140/2018.(IV.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétkomm Kft. ügyvezetőjének 

premizálása érdekében a határozat mellékletét képező prémium kiírást elfogadja. 

 

Feléri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa az ügyvezetőt. 

 

Határidő: 2018. május 5. 

Felelős: Horváth Éva polgármester                                 

(a határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

141/2018.(IV.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

ügyvezetőjének munkabérét 2018. 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 552.000,- Ft-ban (mely a jelenlegi minimálbér 4 szerese) állapítja 

meg. 

 

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

pontjában rögzített díjazás 552.000,- Ft-ra módosul. 

 

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

ügyvezetőjének.  

 

Határidő: 2018. május 2. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

142/2018.(IV.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

487/2016.(XI.24.),   5/2018.(I.25.), 84/2018.(II.22.),            94/2018.(II.22.), 

101/2018.(III.29.), 102/2018.(III.29.),     103/2018.(III.29.),   113/2018.(III.29.), 

120/2018.(III.29.),     121/2018.(III.29.),  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

143/2018.(IV.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete szerződést köt a PRO Arch. 

Építész Stúdióval (1085 Budapest, József krt. 36.) Pétfürdő településfejlesztési koncepciójának, 

településszerkezeti és szabályozási tervének, valamint helyi építési szabályzatának 

felülvizsgálatára és annak alapján a településrendezési eszközök elkészítésére.  

Tervezési díj 4.500.000.- Ft + ÁFA, melynek fedezete a 2018. évi költségvetésben e célra 

előirányzott 4.000.000.- Ft, valamint az általános tartalékkeret terhére 1.800.000.- Ft. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert a tervezési szerződés megkötésére, valamint felkéri, hogy a 

határozatban foglaltakat a költségvetési rend módosításánál vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződéskötésre: 2018. május 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

144/2018.(IV.26..) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Bizottság, a 

Polgármester és a Jegyző által előterjesztett – 2018. I. negyedévi szociális ellátásokról 

szóló – beszámolót  elfogadja. 
 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

145/2018.(IV.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sporttelep épületei 

tetőszigetelésének felújítását 2018-ban elvégezteti. 

A munkák fedezetére 1.250.000 forintot különít el az általános tartalékkeret terhére. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet 

módosításánál vegye figyelembe. 

 

Határidő: kivitelezés elvégzésére: 2018. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

146/2018.(IV.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázatra. 

Az önkormányzat a támogatást az alábbi feladatokra kéri: 

 b.) pályázati alcél: 

              sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás (sporttelep épületeinek fűtéskorszerűsítése,  

              tetőszigetelés) 
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A megvalósítás összköltsége: bruttó 29 152 476.- Ft 

Igényelt támogatás: 14 576 238.- Ft 

Önrész: 14 576 238.- Ft, melyet az önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosít. 

 

Az önkormányzat a felújítást 2018-ban valósítja meg. 

 

Felkéri a Polgármestert a pályázat beadására. 

 

Határidő: 2018. május 2. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

147/2018.(IV.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be 

„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra”. 

A támogatást az alábbi eszközök beszerzésére kéri: 

- 2 db router wifihez ,  

- akkucsomag a színházterem mikrofonjaihoz,  

- 4 db fejhallgató,  

- 6 db CD-tartó tok,  

- 4 db memóriakártya,  

- 1 db nyomtató,  

- 1 db LED tv 

- 1 db CD polc 

- 2 db fejhallgató,  

- 6 db fogas, 

- színháztermi függönyhúzó berendezés cseréje,  

melyek beszerzési ára bruttó 875.200,- Ft.  

Az Önkormányzat által felvállalt önrész 50%, azaz 437.600,- Ft. 

A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a felvállalt önrész a 2018 évi költségvetésben 

rendelkezésre áll. 

Felhatalmazza a Polgármester a pályázat beadására. 

 

Határidő: 2018. április 29. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

148/2018.(IV.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete nyilvános pályázatot ír ki a 

Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 8105 Pétfürdő, Hősök tere 5. intézményvezető 

magasabb vezetői – igazgatói – beosztásának 2018. szeptember 1-től 2023. augusztus 31-

ig történő ellátására a határozat mellékletét képező pályázati felhívás közzétételével. 
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A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a felhívás közzétételéről a Kormányzati 

Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán, az 

önkormányzat honlapján, a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a helyi televízió 

képújságjában gondoskodjék. 

 

Határidő: 2018. május 4. 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

(a határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

149/2018.(IV.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Veszprémi 

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a 383/2017.(XI.23.) számú képviselő-testületi határozatát a 

döntést megelőző eljárási szabályok megsértése miatt megsemmisítette. 

A 2017. december 18-án hatályban volt 383/2017.(XI.23.) számú képviselő-testületi határozatban 

kapott felhatalmazás alapján megkötött adásvételi szerződés 11. pontjában foglaltak szerint a 

Képviselő-testület a szerződési akaratnak megfelelően – az eljárási szabályok megtartásával, a 

Pénzügyi Bizottság általi tárgyalást követően – a megsemmisített határozatban foglalt döntését 

megerősítve, a megsemmisített határozat helyett a következő új határozatot hozza: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata megvásárolja a PMTE tulajdonában lévő pétfürdői 

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, 

c) 6, 095 millió forinttal a 2013. évben TAO-Sportfejlesztési Program Pályázat önkormányzati 

önrészével. 

 

A 383/2017.(XI.23.) számú képviselő-testületi határozatban kapott felhatalmazásnak megfelelően 

a Képviselő-testület 2017.  december 14-ei ülésén bemutatott adásvételi szerződés 2017. december 

18-án megkötésre került és Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának tulajdonjoga 2017. december 

19-ei hatállyal az ingatlannyilvántartásba bejegyzést nyert, ezért a Képviselő-testület az eredeti 

döntésével megegyező 2017. november 23-i hatállyal ad felhatalmazást a polgármesternek az 

adásvételi szerződés aláírására. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozatot küldje meg a PMTE elnökének. 

 

Határidő a határozat PMTE elnöke részére történő megküldésére: 2018. május 10.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

150/2018.(IV.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Várpalotai Rendőrkapitányság 

felkérésére Pétfürdő településen az alábbi helyszíneket jelöli meg a sebességellenőrzésre:  

  1. Elsődlegesen a Berhidai úton, kiemelt figyelemmel a Hollós kanyartól a Diófa vendéglőig,  

  2. változó intenzitással a Liszt Ferenc utcában, az Ady Endre utcában, a Temető utcában, 

illetve a Strand ligetben.  

 

Határidő a határozat megküldésére: 2018. május 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

151/2018.(IV.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

településüzemeltetési ügyintézőt bízza meg  

a) a településen található összes játszótér kéthetente történő bejárásával, 

b) a bejárás során feltárt hibák javításának megrendelésével, 

c) ellenőrzési napló vezetésével  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

152/2018.(IV.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

temető üzemeltetési szerződésében foglaltak betartatásáról intézkedjen. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 
 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

153/2018.(IV.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Pétfürdő 

település földi-kémiai szúnyoggyérítését a május 1-je után haladéktalanul elvégezteti. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munkálatok megrendelésére. 

A munka fedezete a 2018. évi költségvetés községgazdálkodás dologi előirányzata. 

 

Határidő: a megrendelésre: 2018. május 2. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 



HATÁROZATOK                                                                                                               2018. 

 

51 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

154/2018.(IV.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

vegye fel a kapcsolatot a Várpalota elkerülő út kivitelezőjével a 1525/7 hrsz-ú önkormányzati 

tulajdonú út munkaterületként használt szakaszának teljes szerkezetének felújítása érdekében, 

mely a megadott hozzájárulás feltétele volt.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

155/2018.(V.17.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

napközis tábort 2018. évben is megszervezi. 

 

A nyári napközis tábor időpontja: 2018. június 25-től 2018. július 27-ig. 

 

A finanszírozás fedezetét a Képviselő-testület 2018. 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.  

Felelős: Horváth Éva polgármester  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

156/2018.(V.17.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bölcsőde energetikai 

korszerűsítési munkáinak kivitelezésével a Fényáram Bt.-t (Várpalota, Szent István u. 11.) 

bízza meg. 

 

Kivitelezés költsége: bruttó 24.738.861.- Ft. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. 

 

Határidő szerződéskötésre: 2018. május 30.  

                kivitelezésre: 2018. augusztus 17.  

Felelős: Horváth Éva polgármester  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

157/2018.(V.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 (Kajtár Mária)” tárgyú, 84/2018. 

számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

158/2018.(V.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Várpalotai Városi 

Rendőrkapitányság, a Pétfürdői Polgárőrség és a közterület-felügyelők beszámolóját a 2017. 

évi tevékenységükről és a település közrendjéről és közbiztonságáról elfogadja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

159/2018.(V.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdő Polgárőrségével 

kötött Együttműködési Megállapodás keretében a Polgárőrség részére 650.000,- Ft, 2019. 

április 30-ig felhasználható támogatást biztosít működésre és 1.000.000.- Ft, 2019. április 30-

ig felhasználható támogatást biztosít a térfigyelő kamerarendszer figyelőszolgálatában való 

részvétel kiadására. 

A támogatás fedezete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében az átadott pénzeszközök 

feladaton előirányzott összeg. 

Felhatalmazza a Polgármestert a pénzeszköz átadásáról szóló a határozat mellékletét képező 

szerződés megkötésére. 

 

Határidő szerződéskötésre: 2018. június 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(a határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

160/2018.(V.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdői közterületi térfigyelő 

kamerarendszer bővítése, átalakítása kapcsán a Polip 2001. Kft. ajánlatát az alábbiak szerint 

fogadja el: 

2018-ban megvalósítandó bővítési, átalakítási munkák változása az ajánlathoz képest: 

a) Ifjúsági tó szigeten a kandeláberekre 2-2 db kamera felszerelés, azaz összesen 4  

b) Ifjúsági tónál levő kamera áthelyezése a sportpálya felé vezető út szélére a kamerák 

átforgatásával 
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c) az óvoda udvarára tervezett 4 db 2 MP kamera, mely az óvoda vagyonvédelmi rendszeréhez 

tartozik - nettó összege 645 ezer forint - kerüljön ki a költségvetésből 

d) a Polgármesteri Hivatal mellett található rendszámfelismerő kamerát helyezzék át a Wimmer 

Trans sarkára az új rendszámfelismerő kamera beszerzése helyett 

e) 4K-s megjelenítő LED Tv-t nem kíván a Képviselő-testület ezévben beszerezni 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polip 2001 Kft-t, hogy fenti áthelyezések figyelembe vételével 

az ajánlatát dolgozza át, mely alapján a testület a 2018. július 5-i ülésén dönt. 

 

Határidő a határozat megküldésére: 2018. június 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

161/2018.(V.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdői közterületi térfigyelő 

kamerarendszer bővítése, átalakítása kapcsán a Polip 2001. Kft. ajánlatának figyelembe 

vételével felkéri a vállalkozót, amennyiben erre lehetősége van, a régi hivatali épület felújítását 

követően legalább 1 hét időtartamra 1 db 4K-s képmegjelenítő kölcsönbe vételét tegye lehetővé 

az Önkormányzat számára. 

   

Határidő a határozat megküldésére: 2018. június 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

162/2018.(V.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdői közterületi térfigyelő 

kamerarendszer bővítése, átalakítása kapcsán felkéri a Polip 2001. Kft-t, adjon tájékoztatást 

arra vonatkozóan, hogy a kamerarendszerben üzemelő napelemes kamerák megfelelő 

működése érdekében milyen intézkedések történtek, illetve milyen megoldásra van lehetőség 

   

Határidő a határozat megküldésére: 2018. június 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

163/2018.(V.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Pétfürdői Hivatásos 

Tűzoltó-parancsnokság Tűzoltóparancsnokának kérelmét az „Év Pétfürdői Hivatásos 

Tűzoltója” kitüntetés adományozásáról. 

 

Felkéri a Humán Bizottságot, hogy az adományozásról szóló rendeletet készítse elő, és terjessze 

be a képviselő testület október havi ülésére. 
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Határidő: 2018. október  havi ülés 

Felelős: Humán Bizottság   

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

164/2018.(V.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

27/2018.(I.25.),   104/2018.(III.29.),     108/2018.(III.29.)        109/2018.(III.29.), 

111/2018.(III.29.),   116/2018.(III.29.)         124/2018.(IV.12.),      125/2018.(IV.19.),   

126/2018.(IV.19.),      128/2018.(IV.26.),    135/2018.(IV.26.),      140/2018.(IV.26.) 

143/2018.(IV.26.),  146/2018.(IV.26.),    147/2018.(IV.26.),       148/2018.(IV.26.),   

149/2018.(IV.26.),  150/2018.(IV.26.),       153/2018.(IV.26.)  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

165//2018.(V.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Átfogó értékelés az 

önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi ellátásáról” című 

előterjesztést megtárgyalta.  

 

Megállapította, hogy az önkormányzat 2017. évben a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatait a jelentkező problémáknak, a rendelkezésére álló lehetőségeinek megfelelő módon 

ellátta. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

166//2018.(V.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdői Gondozási 

Központ által bemutatott „Házi segítségnyújtás” működésére vonatkozó szakmai programot 

jóváhagyja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

167//2018.(V.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdői Gondozási 

Központ által bemutatott „Étkeztetés” működésére vonatkozó szakmai programot jóváhagyja. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

168//2018.(V.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi házi gyermekorvosi 

tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. 

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

gyermekorvost. 

 

Határidő: 2018. június 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

169//2018.(V.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi felnőttorvosi 

alapellátási tevékenységről szóló beszámolókat elfogadja. 

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

Szilvia háziorvosokat 

 

Határidő: 2018. június 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

170//2018.(V.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi fogászati alapellátási 

tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. 

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

 

Határidő: 2018. június 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

171//2018.(V.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  Wolf Szilvia háziorvos iparűzési 

adó alóli jogszabály adta mentesség kérésére felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az 

alapellátásban résztvevő orvosokat, hogy a Képviselő-testületnek szándékában áll a kérés 

megvizsgálása, legkésőbb a 2019. évi adókoncepció tárgyalása alakalmával (október havi ülés)  

döntés születik. 

 

 

 

 



HATÁROZATOK                                                                                                               2018. 

 

56 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

172//2018.(V.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László és 

Dombi Norbert képviselők javaslatát, mely szerint a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Kormánymegbízottjának 2018. május 4-én keltezett, VEB/005/02027-1/2018. számú 

törvényességi felhívásában foglaltakkal egyetértve a 372/2017.(X.26.) számú határozatot 

visszavonja. 

 

Határidő: a határozat megküldésére: 2018. június 7. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

173//2018.(V.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Kormánymegbízottjának 2018. május 4-én keltezett, VEB/005/02027-1/2018. 

számú törvényességi felhívásában foglaltakkal nem ért egyet, azt nem fogadja el, a 

372/2017.(X.26.) számú határozatának 1. pontját nem vonja vissza. 

Az egyet nem értés indokolását e határozat melléklete tartalmazza. 

 

Határidő a határozat Kormányhivatal részére történő megküldésére: 2018. június 7. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(az indokolás a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

174//2018.(V.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal régi épületének (Pétfürdő, 

Berhidai út 6/A) felújítására kiírandó közbeszerzési eljárás indításáról a döntést halassza el.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

175//2018.(V.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 332/2016.(VIII.25.) számú 

határozatában foglaltak szerint 2018-ben elvégezteti a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal régi 

épületének (Pétfürdő, Berhidai út 6/A) felújítását.  

Ennek érdekében közbeszerzési eljárást folytat le. 

A kivitelezés fedezete a 2018. évi költségvetésben e célra előirányzott keret. 

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

a polgármestert, hogy intézkedjen az eljárás megindításáról. 
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Határidő: 2018. június 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

176//2018.(V.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

„A pétfürdői Polgármesteri Hivatal régi épületének (8105 Pétfürdő, Berhidai u. 6/A.) felújítási 

munkái tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását küldje meg az alábbi 

kivitelezőknek: 

 

1.) Polip 2001 Építőipari, faipari és Szolgáltató Kft (8100 Várpalota, Szent Imre u. 11 ) 

2.) Maler-Team Építőipari Kft (8100 Várpalota, Felsőinkám u. 10.) 

3.) Min-Tech Kft (8200 Veszprém, Hársfa u. 25.) 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

177//2018.(V.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a Sporttelep fűtési rendszerének felújítására a pályázati 

felhívás kiírásáról a döntést halassza el.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

178//2018.(V.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot ír ki a Sporttelep 

fűtési rendszerének felújítására. 

 

A pályázati felhívást megjelenteti  

- a Veszprém Megyei Naplóban,  

- a Fejér Megyei Hírlapban,  

- az önkormányzati honlapon. 

 

A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező pályázati kiírást jóváhagyja. 

 

Határidő: pályázat meghirdetésére: 2018. június 9. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(a pályázati kiírás a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

179//2018.(V.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Pétkomm Kft részére a Sporttelep hőközpontját és a hozzá tartozó primer vezetéket nem 

pénzbeli hozzájárulásként, a törzstőke felemelésével tulajdonába adja, a társaság 

rendelkezésére bocsátja teljes egészében, 1.300.000,-Ft értéken, mely megegyezik a nem 

pénzbeli hozzájárulás szolgáltatáskori értékével. 

A nem pénzbeli hozzájárulás az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, a pétfürdői 

belterületi 2357 hrsz-ú ingatlanon lévő Sporttelepének a hőközpontja, így a törzstőkeemelés 

teljesítésére az Önkormányzat jogosult. 

A Képviselő-testület ennek megfelelően elfogadja a Pétkomm Kft. törzstőkéjének 1.300.000,-

Ft nem pénzbeli hozzájárulással történő felemelését tartalmazó Alapító okiratot. 

A Képviselő-testület a hőközpont és a hozzá tartozó primer vezeték felújításához a 2.) pont 

szerint biztosítja a szükséges forrást.  

 

2.) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Pétkomm Kft. törzstőkéjét – 

az 1.) pont szerinti nem pénzbeli hozzájáruláson felül további – 9.600.000.- Ft. készpénzzel 

(pénzbeli hozzájárulással) megemeli. 

A pénzbeli hozzájárulás fedezete a 2018. évi költségvetés általános tartaléka, az 

Önkormányzat jogosult a törzstőkeemelésre. 

A Képviselő-testület ennek megfelelően elfogadja a Pétkomm Kft. törzstőkéjének 9.600.000,-

Ft pénzbeli hozzájárulással történő felemelését tartalmazó Alapító okiratot. 

 

3.) A pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulás teljesítésének határideje legkésőbb 2018. 06.15. 

napja. 

A Képviselő-testület ennek megfelelően elfogadja a pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulás 

Pétkomm Kft. rendelkezésére bocsátásának határidejét tartalmazó tartalmazó Alapító okiratot. 

 

4.) Az 1-3.) pontok szerinti módosításoknak megfelelő Módosító Okiratot, valamint egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Képviselő-testület jóváhagyja és azok aláírására 

felhatalmazza a polgármestert. 

 

5.) A Képviselő-testület felkéri a Pétkomm Kft. ügyvezetőjét, hogy tegye meg a 

törzstőkeemelés cégjegyzékben történő átvezetése iránti intézkedéseket. 

 

6.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő a 4-5.) pontra: 2018. június 15. 

                 a 6.) pontra: a költségvetési rendelet következő módosításának időpontja 

Felelős: a 4. és 6.) pontra: Horváth Éva polgármester 

              az 5.) potra: Füle Tibor ügyvezető igazgató 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

180//2018.(V.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2018. 

évi felhalmozási kiadási előirányzata körében klíma bővítésre biztosított fedezetet az Aula 

árnyékolás felhalmozási kiadása terhére 85.000.- forinttal – 485.000 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  

181//2018.(V.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a  

Polgármesteri Hivatal 2018. évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint módosítja:  

Kisértékű tárgyi eszközök:         + 200 000.- Ft 

Árnyékolás (aula):                       - 200 000.- Ft 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakra a költségvetés 

soron következő módosításakor legyen figyelemmel. 

 

Határidő: a soron következő rendelet módosítás  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

182//2018.(V.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. június 29-tól augusztus 

31-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. 

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 2018. évi költségvetés Park, strand és 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 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

183//2018.(V.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy Jónásné Lakatos Krisztina xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos bérleti 

szerződését a Pétfürdő, Bocskai utca 47/1. szám alatti komfortos önkormányzati bérlakásra 

2020. augusztus 31- ig meghosszabbítsa. 

Bérlők által fizetendő lakbér: 10.000-Ft/hó + rezsi. 

 

Határidő  a szerződéskötésre: 2018. augusztus 31.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

184//2018.(V.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Morvai László lakásvásárlási 

kérelmét megtárgyalta és úgy határozott, hogy   Morvai László és felesége által bérelt Pétfürdő, 

Liszt Ferenc utca 29. I/4. szám alatti társasházi lakást értékesíteni nem kívánja. 

 

Határidő bérlők tájékoztatására: 2018. június 15.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

185//2018.(V.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

2207 helyrajziszámú, 791 m2 területű, „kivett beépített terület” művelési ágú, önkormányzati 

tulajdonú ingatlant Kertész Imréné xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos részére 380e Ft 

áron értékesíti. 

Amennyiben az ingatlanon lévő lakóház 2207/A helyrajzi számú külön tulajdoni lapján 

nyilvántartott tulajdonostársak bármelyike élni kíván a Ptk. 5:20. §-ában biztosított elővásárlási 

jogával, úgy az ingatlan a lakóház tulajdonosai részére, a lakóházon lévő tulajdoni arányuknak 

megfelelő tulajdoni arányban értékesíthető. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 

A szerződéskötéssel kapcsolatos összes költség a vevőt terheli. 

 

Határidő a kérelmező tájékoztatására: 2018. június 15.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

186//2018.(V.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Liszt Ferenc utca 24. számú lépcsőház előtti parkolóban (a kimenő járda mellé) 1 db 

mozgáskorlátozott parkolóhelyet festet fel és kiegészítő táblát helyeztet el. 

A munkálatok költségeinek fedezete a 2018. évi költségvetés „közutak, hidak” dologi 

szakfeladata. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a munka megrendelésére. 

 

Határidő: a kivitelezésre: 2018. június 30.   

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

187//2018.(V.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Miskolczi 

Ferenc képviselő és a Településfejlesztési Bizottság javaslatát mely szerint a Pétfürdő területén 

található zászlófelvonókat felújíttatja, és a munka költségeinek fedezetére 600.000.- Ft. 

költséget biztosít a 2018. évi költségvetésben a Parkgondozás és Közösségi Ház dologi kiadásai 

terhére.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

188//2018.(V.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Pétfürdő 

területén található alábbi zászlófelvonókat felújíttatja:  

 - Hősök tere Közösségi Ház fő portállal szemben 2 db  

 - Hősök tere 56-os emlékmű 1db  

 - Hősök tere 48-as emlékmű   4 db 

 - Peytu mező 1 db  

 - Szent István park 2db  

A felújítás műszaki tartalma és költsége: Mechanikai felújítás és oszlopok festése. 

A testület megbízza a Polgármestert, hogy a munkálatok elvégzését rendelje meg. 

A kivitelezés fedezete a 2018. évi költségvetés park, strand és tó üzemeltetés, valamint a 

Közösségi Ház és Könyvtár dologi kiadása előirányzatában biztosított. 

  

Határidő: a megrendelésre 2018. június 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

189//2018.(V.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Ferenc utca 11. számú ház északi oldalán lévő lépcső terméskő lábazata mellé korlátot helyzetet 

el. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban foglalt munkálatokat rendelje meg. 

A munka költségének fedezete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének park, strand és tó 

üzemeltetése dologi kiadási előirányzatában biztosított. 

 

Határidő:  a kivitelezések elvégeztetésére 2018. július 31. 

Felelős: Polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

190/2018.(V.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, 

Madách Imre u. 1. szám alatti lakóépület felújításához Kajtár Mária xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

Fedezet a 2018. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2018. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2018. június 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

191/2018.(VII.5.) 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 (Sztankovics József)” tárgyú, 

120/2018. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

192/2018.(VII.5.) 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 (Vass Ádám György)” tárgyú, 

121/2018. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

193/2018.(VII.5.) 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 (Miskolczi Ferenc)” tárgyú, 

122/2018. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

194/2018.(VII.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Panelkuckó Napközi Otthonos 

Óvoda beszámolóját a 2017/2018. nevelési évről  e l f o g a d j a. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

195/2018.(VII.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

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

feladatkörében eljárva Angeli Katalin 8105 Pétfürdő, Eötvös utca 4. szám alatti lakost 2018. 

szeptember 1-jétől 2023. augusztus 31-ig terjedő 5 éves határozott időre megbízza a Pétfürdői 

Közösségi Ház és Könyvtár (8105 Pétfürdő, Hősök tere 5.) igazgatói (intézményvezető, 

magasabb vezetői) beosztásának ellátásával. 

 

A Képviselő-testület Angeli Katalin alapilletményének változatlanul hagyása mellett vezetői 

pótlékát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a művészeti, a 

közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával 

összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 3. számú 

melléklete szerinti mértékben, a pótlékalap 200 %-ában állapítja meg. 

Felhívja az egyéb munkáltatói jogkört gyakorló polgármestert, hogy a vezetői megbízással 

kapcsolatos munkáltatói teendőket végezze el.   
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Jelen vezetői megbízás Angeli Katalinnak a helyi közösségi televízió és a Pétfürdői Krónika 

főszerkesztői feladatainak ellátására adott megbízatását nem érinti, a megbízások továbbra is 

érvényesek. 

 

Határidő: 2018. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

196/2018.(VII.5.) 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 2018. július 16-től 2018. augusztus 10-ig zárva tart, 

                    2018. augusztus 13-től 2018. augusztus 17-ig 10.00 – 16.00 óráig tart nyitva. 

 

a közösségi ház 2018. július 16-tól 2018. augusztus 10-ig zárva tart  

                                                                                   a karbantartási és takarítási munkák miatt. 

                       

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Közösségi Televízió műsora 2018. július 30-tól 

2018. augusztus 20-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: 2018. július 10. 

Felelős: Angeli Katalin igazgató 

 

 

  

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

197/2018.(VII.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a közterületek és a közhasználat céljára átadott területek 

használatáról szóló 20/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 14. § g) pontját törölje. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

198/2018.(VII.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a közterületek és a közhasználat céljára átadott területek 
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használatáról szóló 20/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 6.§ f) pontjában a „10 napon 

túli” szövegrészt „5 napon túli” szövegrészre módosítsa. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

199/2018.(VII.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a közterületek és a közhasználat céljára átadott területek 

használatáról szóló 20/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 6. § j) pontját törölje. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

200/2018.(VII.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a közterületek és a közhasználat céljára átadott területek 

használatáról szóló 20/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontjából a 

„valamint az önkormányzati beruházások kivitelezői által használt közterület igénybevétele” 

szövegrészt törölje. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

201/2018.(VII.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a közterületek és a közhasználat céljára átadott területek 

használatáról szóló 20/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 8.§ j) pontját a „forgalomba való 

részvétel feltételeit nem teljesítő jármű” szövegrésszel egészítse ki. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

202/2018.(VII.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a közterületek és a közhasználat céljára átadott területek 

használatáról szóló 20/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 8.§ j) pontjában a „30 napot” 

szövegrészt „5 napot” szövegrészre módosítsa.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

203/2018.(VII.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a közterületek és a közhasználat céljára átadott területek 
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használatáról szóló 20/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 8.§ k) pontját „a forgalomba való 

részvétel feltételeit nem teljesítő jármű” szövegrésszel egészítse ki. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

204/2018.(VII.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a közterületek és a közhasználat céljára átadott területek 

használatáról szóló 20/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 21.§ i) pontját  „a forgalomba 

való részvétel feltételeit nem teljesítő jármű „ szövegrésszel egészítse ki. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

205/2018.(VII.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a közterületek és a közhasználat céljára átadott területek 

használatáról szóló 20/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 21.§ n) pontját „vagy tárol” 

szövegrésszel egészítse ki. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

206/2018.(VII.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. 

által közzétett 2018. évi maximális díjak figyelembevételével a közterületek filmforgatási célú 

használatának Pétfürdő nagyközség közigazgatási területén alkalmazandó 2018. évi díjait az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

 

 A B C D E F 

1  

Közterület-besorolás 
Forgatási 

terület 

(F) 

Technikai 

terület  

(T) 

Stábparko-

lási terület 

(P) 

Kiürítési 

terület 

(K) 

Közlekedés 

elől elzárt 

terület 

 (E) 

Ft/m2/nap Ft/m2/nap Ft/m2/nap Ft/m2/nap Ft/m2/nap 

 

2 

A város, a megyei jogú 

város, a járásszékhely 

város, a község 

turisztikailag kiemelt 

területei 

 

A településen turisztikailag kiemelt terület nincs. 

 

3 

A város, a megyei jogú 

város, a járásszékhely 

város, a község nem 

turisztikailag kiemelt 

területei 

200 150 100 100 10 

Töredék nap esetén az alábbi díjak érvényesek* 

100* 75* 50* 50* 5* 
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A Képviselő-testület felkéri 

a) a jegyzőt, hogy a határozatban megállapított díjakat az önkormányzat honlapján tegye közzé, 

b)  a polgármestert, hogy a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt által elkészített 

hatósági szerződések tervezetének jóváhagyásakor e határozatban foglaltakra legyen 

figyelemmel.  

 

Határidő az a) pontra: 2018. július 15. 

                 a b) pontra: folyamatos 

Felelős az a) pontra: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

               a b) pontra: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

207/2018.(VII.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint az önkormányzati pénzeszközökből megvalósuló 

beruházásokra és felújításokra vonatkozó helyi szabályokról szóló 6/2011.(IV.01.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ber) módosításáról szóló rendelet-tervezet 1.§-ával 

módosítani tervezett Ber. 1. § (2) bekezdése helyébe lépő új (2) bekezdés a) pontja helyett a 

Számvitelről szóló 2000.évi C. törvény beruházás fogalmára hivatkozzon. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

208/2018.(VII.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint az önkormányzati pénzeszközökből megvalósuló 

beruházásokra és felújításokra vonatkozó helyi szabályokról szóló 6/2011.(IV.01.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ber) módosításáról szóló rendelet-tervezet 4.§-ával 

módosítani tervezett Ber. 7. § (3) bekezdése helyébe lépő új (3) bekezdés a) és b) pontját 

együttesen kell alkalmazni.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

209/2018.(VII.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

93/2018.(II.22.),     116/2018.(III.29.),        178/2018.(V.31.)       143/2018.(IV.26.),  

145/2018.(IV.26.),    155/2018.(V.17.)            159/2018.(V.31.),       160/2018.(V.31.),   

161/2018.(V.31.),         162/2018.(V.31.),       168/2018.(V.31.),       169/2018.(V.31.), 

170/2018.(V.31.),   171/2018.(V.31.),           173/2018.(V.31.),       175/2018.(V.31.), 

179/2018.(V.31.),        180/2018.(V.31.),           181/2018.(V.31.)     182/2018.(V.31.)     

184/2018.(V.31.)         185/2018.(V.31.)     190/2018.(V.31.)  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

210/2018.(VII.5.) 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 2018. 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 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

211/2018.(VII.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Berhidai szociális Társulás 

beszámolóját a 2017 évi tevékenységéről megtárgyalta, és azt tudomásul veszi. 

Felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa a Társulás elnökét.  

 

Határidő: 2018. július 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

  

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

212/2018.(VII.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

1.) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Várpalota Kistérség 

Többcélú Társulása Társulási Tanácsának javaslata alapján, a Társulás és a General Medicina 

Egészségügyi Szolgáltató Kft., mint Szolgáltató között 2012. február 20-án megkötött 

vállalkozási szerződésben foglaltakat figyelembe véve - úgy határozott, hogy a központi 

háziorvosi ügyelet feladatának ellátásához 2018. június 01. napjától 2019. május 31. napjáig 

20.00 Ft/hó/fő összeggel járul hozzá. 

 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Várpalota Kistérség Többcélú 

Társulását (a továbbiakban: Társulás) értesítse, egyúttal felhatalmazza a jelen határozat 

mellékletét képező finanszírozási megállapodás megkötésére.  

 

Határidő: az 1) pontra: folyamatos 

  a 2) pontra: július 30.    

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

213/2018.(VII.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018/2019-as tanévre -  a 2018. 

szeptember 1. és 2019. június 30. közötti időszakra - elfogadja a Pannon Sütő Ipari és 

Kereskedelmi Kft (Várpalota, Péti u. 46) tejes kifli szállítására vonatkozó 14.50.- Ft + 18% 

ÁFA darabáru ajánlatát. 

Felhatalmazza a Polgármestert a szállítói szerződés megkötésére. 

 

Határidő szerződéskötésre: 2018. augusztus 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

214/2018.(VII.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdői közterületi térfigyelő 

kamerarendszer bővítése, átalakítása kapcsán felkéri a Polip2001 Kft-t, hogy a költségvetésben 

rendelkezésre álló 8 millió forintból valósítsa meg a 160/2018. (V.31.) számú Képviselő-

testületi határozatban foglaltakat, tartalékkeret felhasználása nélkül. 

Felkéri a Polgármestert a munkák megrendelésére és a szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

215/2018.(VII.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sporttelep fűtési rendszerének 

felújításával a DS Gázszerelő Bt.-t (Várpalota, Marx u. 28/A) bízza meg. 

A kivitelezés költsége: 9.235.808.- Ft + Áfa, melynek fedezete a költségvetési rendeletben e 

célra előirányzott keret.  

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. 

 

Határidő szerződéskötésre: 2018. július 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

216/2018.(VII.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdő Temető utca út és 

járdaépítési munkáival a C és R Közlekedésépítő Kft-t (Székesfehérvár, Mártírok u. 38.) bízza 

meg. 
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A kivitelezés költsége 7.410.160+ ÁFA, melynek fedezete a költségvetési rendeletben e célra 

előirányzott keret és 1500 ezer forint az általános tartalékkeret terhére. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére, egyúttal felkéri, hogy e határozatban 

foglaltakra a költségvetés módosítása alakalmával legyen figyelemmel. 

 

Határidő: szerződés kötésére: július 20. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

217/2018.(VII.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármestert 2018. I. félévi 

munkájának elismeréséül 685.500 forint jutalomban részesíti.  

Felkéri az Alpolgármestert, hogy a jutalom kifizetéséről intézkedjen. 

 

Határidő: 2018. július 20. 

Felelős: Láng Géza alpolgármester 

  

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

218/2018.(VII.5.) 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, 

Akácfa u. 81. szám alatti lakóépület felújításához Sztankovics József xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

szám alatti lakost 551.390,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

Fedezet a 2018. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2018. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2018. július 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

219/2018.(VII.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakóházak energetikai 

felújításának támogatására benyújtott pályázatot elbírálta, és a lakóházak energetikai 
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felújításának támogatásáról szóló 7/2013.(VI.14.) önkormányzati rendelet alapján a Pétfürdő, 

Bocskai u. 63. szám alatti lakóépület felújításához Vass Ádám György xxxxxxxxxxxxxxx 

szám alatti lakost 790.019,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

Fedezet a 2018. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2018. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2018. július 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

220/2018.(VII.5.) 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, 

Iskola u. 12. szám alatti lakóépület felújításához Miskolczi Ferenc xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

Fedezet a 2018. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2018. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2018. július 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

221/2018.(VII.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

  

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2018. évi támogatására benyújtott pályázatok elbírálására rendelkezésre álló keretet 

az általános tartalék terhére 1.000 ezer forinttal megemeli. 

Felkéri a polgármestert, hogy a pótpályázati lehetőség meghirdetéséről gondoskodjon, valamint 

e döntésre a költségvetési rendelet módosításánál legyen figyelemmel. 

 

Határidő: költségvetési rendelet módosítás  

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

222/2018.(VII.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

  

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2018. évi támogatására benyújtott pályázatokat elbírálta, és a 18/2008.(XII.12.) 

számú önkormányzati rendelete alapján – a Pétfürdő, Hősök tere 15. alagsor 8. szám alatti 

lakás megvásárlásához – Balai Éva és Sági Gábor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám 

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

 

Határidő: 2018. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

              

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

223/2018.(VII.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2018. évi támogatására benyújtott pályázatokat elbírálta, és a 18/2008.(XII.12.) 

számú önkormányzati rendelete alapján – a Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 12. III/1. szám alatti 

lakás megvásárlásához – Barics Zoltán és Nyerki Nikoletta xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám 

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

 

Határidő: 2018. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

              

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

224/2018.(VII.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2018. évi támogatására benyújtott pályázatokat elbírálta, és a 18/2008.(XII.12.) 

számú önkormányzati rendelete alapján – a Pétfürdő, Móricz Zs. utca 6. szám alatti lakás 

megvásárlásához – Besenyei Attila és Rédecsi Anita xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám 

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

 

Határidő: 2018. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

              

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

225/2018.(VII.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2018. évi támogatására benyújtott pályázatokat elbírálta, és a 18/2008.(XII.12.) 

számú önkormányzati rendelete alapján – a Pétfürdő, Zalai Gy. utca 11. szám alatti lakás 
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megvásárlásához – Farkas Dávid és Kovács Hajnalka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám 

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

 

Határidő: 2018. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

              

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

230/2018.(VII.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2018. évi támogatására benyújtott pályázatokat elbírálta, és a 18/2008.(XII.12.) 

számú önkormányzati rendelete alapján – a Pétfürdő, Liszt F. utca 26. III/10. szám alatti 

lakás megvásárlásához – Harth Dávid és Balázs Erika xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám 

alatti lakosokat 400.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Határidő: 2018. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

              

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

227/2018.(VII.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

  

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2018. évi támogatására benyújtott pályázatokat elbírálta, és a 18/2008.(XII.12.) 

számú önkormányzati rendelete alapján – a Pétfürdő, Hősök tere 6/A. 2/2. szám alatti lakás 

megvásárlásához – Ivácska Róbert és Kolostyák Kármen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám 

alatti lakosokat 400.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Határidő: 2018. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

              

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

228/2018.(VII.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2018. évi támogatására benyújtott pályázatokat elbírálta, és a 18/2008.(XII.12.) 

számú önkormányzati rendelete alapján – a Pétfürdő, Berhidai út 96. fsz. 2. szám alatti lakás 

megvásárlásához – Kovács István és Kovácsné Bujdosó Nikoletta xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

szám alatti lakosokat 500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Határidő: 2018. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

229/2018.(VII.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2018. évi támogatására benyújtott pályázatokat elbírálta, és a 18/2008.(XII.12.) 

számú önkormányzati rendelete alapján – a Pétfürdő, Liszt F. utca 22. IV/2. szám alatti lakás 

megvásárlásához – Kovács Rajmund és Papp Orsolya xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám 

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

 

Határidő: 2018. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

              

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

230/2018.(VII.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2018. évi támogatására benyújtott pályázatokat elbírálta, és a 18/2008.(XII.12.) 

számú önkormányzati rendelete alapján – a Pétfürdő, Liszt F. utca 20. IV/2. szám alatti lakás 

megvásárlásához – Lujber Róbert és Farkas Diána xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám 

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

 

Határidő: 2018. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

              

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

231/2018.(VII.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2018. évi támogatására benyújtott pályázatokat elbírálta, és a 18/2008.(XII.12.) 

számú önkormányzati rendelete alapján – a Pétfürdő, Liszt F. utca 19. IV/13. szám alatti 

lakás megvásárlásához – Nagy Szilvia és Abonyi Zoltán xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám 

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

 

Határidő: 2018. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

              

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

232/2018.(VII.5.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2018. évi támogatására benyújtott pályázatokat elbírálta, és a 18/2008.(XII.12.) 

számú önkormányzati rendelete alapján – a Pétfürdő, Babits M. utca 5. szám alatti lakás 

megvásárlásához –  Paulovits István és Paulovitsné Csatári Anita xxxxxxxxxxxxx szám 

alatti lakosokat 400.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 
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Határidő: 2018. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

233/2018.(VII.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 „Pungor Tamás kérelme” 

tárgyú, 134/2018. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

234/2018.(VII.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

javaslata alapján megállapítja, hogy a „Pétfürdői Polgármesteri Hivatal régi épületének 

(8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/A) felújítási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárásra benyújtott 

ajánlatok közül a HP House Kft (8200 Veszprém, Budapest út 51.) ajánlattevő ajánlata a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 73. § (1) bekezdés d) pontja szerint 

érvénytelen. 

  

I n d o k o l á s 

175/2018.(V.31.) számú határozatával a Képviselő-testület döntött a „Pétfürdői Polgármesteri 

Hivatal régi épületének (8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/A) felújítási munkái” tárgyú 

közbeszerzési eljárás megindításáról. 

Az ajánlatkérő közzétett összefoglaló tájékoztatójára az HP House Kft (8200 Veszprém, 

Budapest út 51.) jelezte részvételi szándékát, majd az ajánlati felhívás és dokumentáció 

kézhezvétele után, a 2018. július 9-i ajánlattételi határidőig ajánlatot nyújtott be tárgyi munkára. 

A benyújtott ajánlatok átvizsgálása után a Bírálóbizottság 2018. július 12-én megállapította, 

hogy a beérkezett ajánlatok érvényesek, kizárni egyik gazdasági szereplőt sem kell. 

A Bíráló Bizottság megállapította, hogy az értékelési szempontokra figyelemmel 

legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő a HP House Kft, egyúttal megállapította, hogy a HP 

House Kft ajánlatában csak nyilatkozik a felhívásban előírt pénzügyi és gazdasági, valamint 

műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelésről. 

A Bizottság felhatalmazta Elnökét, hogy a Kbt. 69.§ (4) és (6) bekezdésére figyelemmel 

ajánlattevőt hívja fel a közbeszerzési dokumentumokban előírt 65. § (1) bekezdés a)-b) pontja 

szerinti igazolások benyújtására. 

2018. július 17-én – a határidő lejártát követően – a Bírálóbizottság az igazolások, 

alkalmasságok vizsgálatára ülést tartott, melyen megállapította, hogy ajánlattevő határidőben 

eleget tett az igazolások benyújtásának, de az igazolásokat hiányosan nyújtotta be, ezért ennek 

pótlására hiánypótlást bocsátott ki az EKR rendszerben, 2018. július 19-én 15.00 órai benyújtási 

határidővel 

A Bírólóbizottság 2018. július 20-án 8.00 órakor tartotta meg a benyújtott ajánlatok 

döntéselőkészítő bírálatát. 
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Bírálóbizottság 2 igen szavazattal - egyhangúlag- megállapította, hogy a HP House a 

hiánypótlást nem teljesítette. 

 

A Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja szerint az ajánlat érvénytelen, ha „az ajánlattevő nem felel 

meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta 

megfelelően a követelményeknek való megfelelést”. 

Mivel az ajánlati felhívás 15.2. pontja szerinti műszaki-szakmai alkalmasság 

követelményei között ajánlatkérő egyértelműen rögzítette az alkalmasság igazolásának 

módját, kiemelten az alkalmatlanság megjelölését, az erre vonatkozó hiánypótlási 

lehetőséggel ajánlattevő nem élt, így 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: 2018. július 26. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

   

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

235/2018.(VII.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Pétfürdői Polgármesteri 

Hivatal régi épületének (8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/A) felújítási munkái” tárgyú 

közbeszerzési eljárás eredményeként végrehajtandó kivitelezési munkákra 2018. évi 

költségvetésében az „Adósságkonszolidációban nem részesültek támogatása” pályázaton 

elnyert összegből e célra biztosított fedezetet az általános tartalék terhére 30 686 ezer forinttal 

– 65 355 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  

236/2018.(VII.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

javaslata alapján „„Pétfürdői Polgármesteri Hivatal régi épületének (8105 Pétfürdő, 

Berhidai út 6/A) felújítási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményét az alábbiak 

szerint állapítja meg: 

Nyertes ajánlattevő:  

Min-Tech Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Min-

Tech Kft) 

8200 Veszprém, Hársfa utca 25. 

Az 5 %-os tartalékkeretet is tartalmazó ellenszolgáltatás bruttó összege: 65 355 000,-Ft. 

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



HATÁROZATOK                                                                                                               2018. 

 

77 

 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével, 

a Min-Tech 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: 2018. augusztus 7. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

   

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

237/2018.(VII.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 332/2016.(VIII.25.) számú 

határozatában foglaltak szerint 2018-ben elvégezteti a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 

épületének (8105 Pétfürdő, Hősök tere 5.) teljes körű hőszigetelési kivitelezési munkáit.  

Ennek érdekében közbeszerzési eljárást folytat le. 

A kivitelezés fedezete a 2018. évi költségvetésben e célra előirányzott keret. 

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

a polgármestert, hogy intézkedjen az eljárás megindításáról. 

 

Határidő: 2018. július 27. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(a határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

238/2018.(VII.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

„Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár épületének (8105 Pétfürdő, Hősök tere 5.) teljes körű 

hőszigetelési kivitelezési munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását küldje 

meg az alábbi kivitelezőknek: 

1.  Mint-Tech Kft  (8200 Veszprém, Hársfa u. 25) 

2.  Polip2001 Kft (8100 Várpalota, Szent Imre u. 11.) 

3.  HP House Kft  (8200 Veszprém, Budapest út 51.) 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: 2018. július 27. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

239/2018.(VII.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Liszt Ferenc utca 14. II. emelet 206. szám alatti lakásingatlan bérleti díja 2018. július 1-től – 

2019. június 30-ig 6000,- Ft + közös költség/hó. 

 

 

Határidő a bérlő tájékoztatására: 2018. július 25.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

240/2018.(VII.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

1.) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Pungor Tamás pétfürdői 

lakos kérelmét megtárgyalta és úgy döntött, hogy elvi hozzájárulását adja a határozat 

mellékletét képező – a 0309/2, 0309/4, 0309/7 és 0309/9 hrsz-ú ingatlanokat érintő – 

„VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ” szerinti telekalakításhoz. 

Amennyiben a telekalakítás megvalósul, a telekalakítással érintett 0309/2 hrsz-ú, 

önkormányzati tulajdonú, „kivett saját használatú út” művelési ágú ingatlan területének 

telekalakítás utáni csökkenése ellentételezésére a 0309/7 hrsz-ú ingatlanból kialakítani 

tervezett 0309/12 hrsz-ú „kivett saját használatú út” művelési ágú, és a 0309/11 hrsz-ú 

„legelő” művelési ágú ingatlanokat elfogadja. 

 

2.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a kialakuló 0309/11 hrsz-ú ingatlan Pétfürdő 

Településrendezési Tervének Szabályozási Terve szerinti településfejlesztési célra szükséges, 

így a  „legelő” művelési ágú ingatlanra vonatkozó tulajdonjog önkormányzat részére történő 

megszerzésének akadálya nincs. 

 

3.) A telekalakítás és tulajdonosváltozás költségei a kérelmezőt terhelik. 

 

 4.) A Képviselő-testület felhívja a kérelmező figyelmét, hogy az összevonni szándékozott 

terület a rendezési terv alapján régészeti körbe tartozik, tehát a vállalkozás választásánál erre 

fokozottan figyelemmel kell lennie. 

 

Határidő: a kérelmező értesítésére: 2018. július 31.   

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(a határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

241/2018.(VIII.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 
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felújításának támogatására beérkezett pályázatok elbírálása (Bálint Balázs)” tárgyú, 

140/2018. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

242/2018.(VIII.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közösségi Ház és Könyvtár 

2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

243/2018.(VIII.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

156/2018.(V.17.),   186/2018.(V.31.),   188/2018.(V.31.)        189/2018.(V.31.), 

 196/2018.(V.31.),   206/2018.(VII.05.)     211/2018.(VII.05.),    212/2018.(VII.05.), 

213/2018.(VII.05.),     215/2018.(VII.05.),  216/2018.(VII.05.),  217/2018.(VII.05.), 

218/2018.(VII.05.), 19/2018.(VII.05.), 220/2018.(VII.05.),    237/2018.(VII.23.),     

238/2018.(VII.23.), 239/2018.(VII.23.), 240/2018.(VII.23.),  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

244/2018.(VIII.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának – mint a 21-34254-1-001-00-01 MEKH kóddal 

rendelkező 69. sorszámú Pétfürdő szennyvízelvezető víziközmű-rendszer Ellátásért 

Felelősének – Képviselő-testülete a víziközmű-rendszer vagyonértékelésére vonatkozó 

előterjesztést megtárgyalta és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ 

(1) bekezdése szerinti kötelezettség teljesítése érdekében 

 

1.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében 

a) a határozat 1. számú mellékletét képező meghatalmazás kiadásával megbízza a 

BAKONYKARSZT Zrt-t a vagyonértékelő közbeszerzési eljárásban történő kiválasztására és 

a vagyonértékelés lefolytatására; 

b) a határozat 2. számú melléklete szerinti tartalmú Együttműködési megállapodást aláírja. 

 

2.) elfogadja, hogy a vagyonértékelés költségeinek fedezeteként a 2018-2019. éveket illető 

víziközmű használati díjak – elszámolási kötelezettséggel – a BAKONYKARSZT Zrt-nél 

maradjanak. 

 

Határidő az 1.) pontra: 2018. október 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

245/2018.(VIII.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának – mint a 11-11439-1-003-01-07 MEKH kóddal 

rendelkező 41. sorszámú Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszer Ellátásért Felelősének 

– Képviselő-testülete a víziközmű-rendszer vagyonértékelésére vonatkozó előterjesztést 

megtárgyalta és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1) bekezdése 

szerinti kötelezettség teljesítése érdekében 

 

1.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében 

a) a határozat 1. számú mellékletét képező meghatalmazás kiadásával megbízza a 

BAKONYKARSZT Zrt-t a vagyonértékelő közbeszerzési eljárásban történő kiválasztására és 

a vagyonértékelés lefolytatására; 

b) a vagyonértékelés költségeinek vagyoni érdekeltség arányában történő megosztását 

szabályozó, a határozat 2. számú melléklete szerinti tartalmú Együttműködési megállapodást 

aláírja. 

 

2.) elfogadja, hogy a vagyonértékelés költségeinek fedezeteként a 2018-2019. éveket illető 

víziközmű használati díjak – elszámolási kötelezettséggel – a BAKONYKARSZT Zrt-nél 

maradjanak. 

 

Határidő az 1.) pontra: 2018. október 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

246/2018.(VIII.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Pétfürdő 

szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer Bakonykarszt Zrt. által elkészített 2019-2033 

időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervét (GFT). 

A Képviselő t-testület felkéri a Bakonykarszt Zrt-t, hogy a „Micsurin” Kertszövetkezet építési 

telkek hálózatbővítés beruházása (FI-2016_1914) a tervezett 2022. év helyett 2020. évben 

valósuljon meg. 

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

Zrt.-nek. 

 

Határidő: 2018. szeptember 5. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

247/2018.(VIII.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Várpalota 

ivóvízellátó víziközmű-rendszer Bakonykarszt Zrt. által elkészített 2019-2033 időszakra 

vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervét (GFT). 

A Képviselő t-testület felkéri a Bakonykarszt Zrt-t, hogy a „Micsurin” Kertszövetkezet építési 

telkek hálózatbővítés beruházása (FI-2016_1914) a tervezett 2022. év helyett 2020. évben 

valósuljon meg. 

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

Zrt.-nek. 

 

Határidő: 2018. szeptember 5. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

248/2018.(VIII.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

BAKONYKARSZT Zrt. ajánlását a szennyvíz beemelők villamos energia ellátásáról és a 

következő döntést hozta: 

 

A Képviselő-testület 

 

1. a BAKONYKARSZT Zrt. számítási módszerét elfogadja és megállapítja, hogy – 

figyelemmel a becsült 87,3 év megtérülési időre – a szennyvíz beemelők felhasználási helytől 

független energiahálózattal történő kiváltása aránytalanul magas költségráfordítással járna. 

 

2. tekintettel arra, hogy a háztartások villamosenergia fogyasztásán belül a szennyvíz beemelők 

működtetéshez szükséges villamosenergia mennyiségének mérése almérők hiányában nem 

megoldott, a felhasználók az egyébként éves szinten sem jelentős költség viselését a szennyvíz 

beemelők kiépítésekor vállalták,  a víziközmű-szolgáltató által javaslatát elfogadva megkísérli 

a felhasználókkal olyan tartalmú megállapodás megkötését, mely szerint a szennyvíz beemelő 

folyamatos energiaellátásának biztosítása és költségviselése továbbra is a Felhasználó 

kötelezettsége marad. 

 

3. felkéri a polgármestert, hogy e döntésről a szennyvíz beemelőkkel érintett lakosokat és a 

víziközmű-szolgáltatót értesítse. 

 

4. felhatalmazza a polgármestert a 2. pont szerinti tartalmú megállapodás aláírására. 

 

Határidő az értesítésre: 2018. szeptember 15. 

       a megállapodás megkötésére: 2018. október 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

249/2018.(VIII.05.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Bizottság, a 

Polgármester és a Jegyző által előterjesztett – 2018. I. félévi szociális ellátásokról szóló – 

beszámolót elfogadja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

250/2018.(VIII.05.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

vegye fel a kapcsolatot a nyertes -  PMTE energetikai fejlesztése - pályázat irányító hatóságával, 

és kérjen állásfoglalást arra vonatkozóan, van-e lehetőség a pályázaton nyert összeg fel nem 

használt részét további fejlesztésekre fordítani. 

 

Határidő: szeptember 5. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

251/2018.(VIII.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Pétfürdői Közösségi Ház és 

Könyvtár (8105 Pétfürdő, Hősök tere 5) épületének teljeskörű hőszigetelési kivitelezési 

munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként végrehajtandó kivitelezési munkákra 

2018. évi költségvetésében az „Adósságkonszolidációban nem részesültek támogatása” 

pályázaton elnyert összegből e célra biztosított fedezetet az általános tartalék terhére 17 400 

ezer forinttal – 118 601 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  

252/2018.(VIII.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

javaslata alapján a „Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár (8105 Pétfürdő, Hősök tere 5) 

épületének teljeskörű hőszigetelési kivitelezési munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

   

 

 



HATÁROZATOK                                                                                                               2018. 

 

83 

 

 Nyertes ajánlattevő:  

„Polip 2001” Építőipari, Faipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  

(Polip2001 Kft) 

8100 Várpalota, Szent Imre utca 11. 

Az 5 %-os tartalékkeretet is tartalmazó ellenszolgáltatás bruttó összege: 116 515 151,-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 Polip2001 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: 2018. szeptember 11. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

253/2018.(VIII.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Pétfürdő, Sporttelep (2357 hrsz) villamos mérőhelyeit kialakítja. 

 

A sporttelepi mérőhely kialakításának teljes költsége az önkormányzatot terheli az alábbiak 

szerint: 

-E.ON csatlakozási alapdíj: bruttó 219.456 Ft 

-Mérőhely kialakításának villanyszerelői költsége: bruttó 200.000 Ft 

A büfé és a hőközpont mérőhelyei kialakításának költsége a Péti MTE-t terheli. 

 

A kivitelezés önkormányzati költségének fedezete az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására” kiírt pályázatra (sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, ezen belül 

a sporttelep épületeinek fűtéskorszerűsítése, tetőszigetelés) fel nem használt önkormányzati 

önrész. 

 

A testület felkéri a polgármestert, hogy  

a) a sporttelepi mérőhely kialakítását kezdeményezze az E.ON felé, valamint rendelje meg a 

vállalkozótól a kivitelezést, 

b) a költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő a)  a kivitelezésre: 2018. szeptember 30. 

                 b) a költségvetési rendelet soron következő módosítás időpontja 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

254/2018.(VIII.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy 
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a)  a Sugár úti gépjárműforgalom kizárását milyen módon lehet megvalósítani,  

b) a jégpálya mögötti kiskerteket milyen módon lehet megközelíteni a Sugár út 

gépjárműforgalmának megakadályozását követően, 

c) a Peytu mező mobil lezárása miként valósítható meg. 

 

Határidő: a javaslattételre: szeptemberi képviselő-testületi ülés 

Felelős: Horváth Éva 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

255/2018.(VIII.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, 

Akácfa u. 127. szám alatti lakóépület felújításához Bálint Balázs xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám 

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

 

Fedezet a 2018. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2018. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2018. szeptember 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

256/2018.(VIII.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Humán 

Bizottság javaslatát, mely szerint 2018. évben xxxxxxxxxxxxxxxxxx részére adományozza a 

„Pétfürdőért” kitüntetést.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

257/2018.(IX.05.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdő Liszt Ferenc 

u. 14. parkolóépítési munkáival a C és R Közlekedésépítő Kft.-t (8000 Székesfehérvár 

Mártírok u. 38.) bízza meg. 

A kivitelezés költsége: 9.742 ezer forint + ÁFA, melynek fedezete a költségvetési 

rendeletben e célra előirányzott keret és az általános tartalékból 7.380 ezer forint. 
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Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére, egyúttal felkéri, hogy a költségvetési 

rendelet következő módosításakor az e határozatban foglaltakra legyen figyelemmel.  
 

Határidő: szerződés kötésére: szeptember 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

258/2018.(IX.05.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a  Közösségi Ház és 

Könyvtár épületére telepített 33 kW HMKE fotovoltanikus villamosenergia termelő 

rendszer kivitelezésére az árajánlatot az Önkormányzati pénzeszközökből megvalósuló 

beruházásokra és felújításokra vonatkozó helyi szabályokról szóló 6/2011.(IV.01.) 

önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdés b) pontja szerint kéri meg. 

Felkéri a polgármestert az eljárás megindítására. 

 

Határidő: szeptember 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

259/2018.(IX.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

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

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján elrendeli a „Fiatal családok első 

lakáshoz jutásának támogatása visszavonása” tárgyú, 157/2018. számú előterjesztés zárt ülésen 

történő tárgyalását. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

260/2018.(IX.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétkomm Kft. 2018. év I-VII. 

havi gazdálkodásáról és tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.   

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

261/2018.(IX.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Láng Géza 

alpolgármestert, hogy az Ifjúsági tó medrének javítására és az ellentó megszüntetésére keressen 

megoldási javaslatokat, illetve szakembereket a probléma megoldására. 
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Határidő: 2019. január havi testületi ülés    

Felelős: Láng Géza alpolgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

262/2018.(IX.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Pétkomm Kft 

igazgatóját, hogy jövő évre a település zöldfelületeinek kaszálására keressen vállalkozásokat, 

esetleges előszerződéssel lekötve kapacitásukat. 

 

Tett intézkedéseiről a november havi ülésen számoljon be.  

 

Határidő: 2018. november havi testületi ülés    

Felelős: Füle Tibor ügyvezető igazgató 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

263/2018.(IX.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

183/2018.(V.31.),   195/2018.(V.31.),    221/2018.(V.31.)         222/2018.(V.31.),   

223/2018.(V.31.),   224/2018.(V.31.)         225/2018.(V.31.),   226/2018.(V.31.),  

228/2018.(V.31.),        229/2018.(V.31.),  230/2018.(V.31.),   231/2018.(V.31.), 

232/2018.(V.31.),        236/2018.(VII.23.),  246/2018.(VIII.30.),    247/2018.(VIII.30.), 

250/2018.(VII.23.), 251/2018.(VIII.30.),  252/2018.(VIII.30.),    255/2018.(VIII.30.),  

257/2018.(IX.05.),      258/2018.(IX.05.), 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

264/2018.(IX.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Bizottságok 

javaslatát, mely szerint a magánszemély kommunális adójának mértékét 2019.  évtől 6000.- 

Ft/lakás összegre emelje.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

265/2018.(IX.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Polgármester 

javaslatát, mely szerint a magánszemély kommunális adójának mértékét 2019.  évtől 10000.- 

Ft/lakás összegre emelje.  

 



HATÁROZATOK                                                                                                               2018. 

 

87 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

266/2018.(IX.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Dombi Norbert 

képviselő javaslatát, mely szerint a háziorvos vállalkozók 2019. évtől mentesüljenek a helyi 

iparűzési adó megfizetése alól.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

267/2018.(IX.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Miskolczi Ferenc 

képviselő javaslatát, mely szerint a háziorvos vállalkozók 2019. évtől 50%-ban mentesüljenek 

a helyi iparűzési adó megfizetése alól.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

268/2018.(IX.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester által előterjesztett 

adókoncepció megtárgyalása alapján úgy határozott, hogy 

1./ Építményadó 

2019. január 1-től mentes az építményadó megfizetése alól a településkép védelméről szóló 

törvényben meghatározott reklámhordozó.  

Az építményadó vonatkozásában az adómértéken nem változtat. 

 

2./ Telekadó 

Telekadót továbbra sem vezet be. 

 

3./ Magánszemély kommunális adója 

2019. 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: 2018. november havi ülés 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

269/2018.(IX.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 258/2018.(IX.5.) számú 

határozatát visszavonja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

270/2018.(IX.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 332/2016.(VIII.25.) számú 

határozatában foglaltak szerint 2018-ben elvégezteti a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 

épületére (8105 Pétfürdő, Hősök tere 5.) tervezett 33kWp teljesítményű háztartási méretű 

kiserőmű létesítésének kivitelezési munkáit. 

Ennek érdekében nyílt közbeszerzési eljárást folytat le a Kbt 112.§ (1) bekezdés b) pontja 

alapján a 113.§-ban foglalt eltérésekkel. 

A kivitelezés fedezete a 2018. évi költségvetésben e célra előirányzott keret. 

A Képviselő-testület az ajánlattételi felhívást elfogadja, és felkéri a polgármestert, hogy 

intézkedjen az eljárás megindításáról. 

 

Határidő: 2018. október 10. 

Felelős:     Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

271/2018.(IX.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

„33 kWp teljesítményű háztartási méretű kiserőmű létesítése a Pétfürdői Közösségi Ház és 

Könyvtár épületén (8105 Pétfürdő, Hősök tere 5.)” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi 

felhívását küldje meg az alábbi kivitelezőknek: 

 

1.) Zét-Szolár Kft                8142 Úrhida, Szüret u. 5.                   EKRSZ:13980726 

2.) Fényáram Bt                  8100 Várpalota, Szent I. u.11             EKRSZ:12899470 

3.) Gátiba Solar Kft            2040 Budaörs, Szabadság út 240.       EKRSZ:1485208 

     Fióktelepe:                     8200  Veszprém, Csillag u.13.                           

4.) Tiszta Energiák Kft       1037 Budapest, Kunigunda útja 60.    EKRSZ:21782231 

5.) Best-Solar Kft                2000 Szentendre, Barackos köz 4.     EKRSZ:38332847 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: 2018. október 10. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

272/2018.(IX.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Pétfürdő Nagyközség 2018-

2023. időszakra vonatkozó, a BLAUTECH Humán és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. 

Szakértői Iroda által elkészített, 2018061303 SZ azonosító jelű Települési Környezetvédelmi 

Program tervezetét az e határozat mellékletében felsorolt módosításokkal elfogadja. 

Felkéri a Polgármestert, hogy az elfogadott környezetvédelmi program tervezetet a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48/F. §-a szerinti 

véleményezésre jogosultaknak küldje meg. 

Határidő: 2018. október 12.   

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(a határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

273/2018.(IX.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. 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 2019. 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 bizonyítványa 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 határozat, 

- Árvaellátást megállapító határozat, 

- Illetékes Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat igazolása állami gondoskodásról, 

- Gyámhatósági határozat a gyámkirendelésről.” 
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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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 2018. október 3. 

                 a pályázatok kiírására: 2018. október 5.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

274/2018.(IX.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Széchenyi 2020 program 

keretében zajló Szuper Gyors Internet projekt (GINOP-3.4.1-15) keretében Pétfürdőre 

telepítendő Free Wifi szolgáltatás bázisállomásának az alábbi épületre tesz javaslatot:  

 

1. Sportpálya épületében a vendégöltöző a beltéri egységeknek, az épület előtti kandeláber az 

antenna elhelyezésére 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

275/2018.(IX.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatnak Képviselő-testülete a Humán Bizottságnak a 

hatáskörébe utalt támogatási keret – 2018. szeptember 20-i állapot szerinti – felhasználásáról 

szóló beszámolóját elfogadja. 

 

 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 

i) 
a pályázó családjában több olyan személy él, 

aki felsőoktatási intézmény hallgatója 
0,7 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

276/2018.(IX.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy módosítási 

kérelmet nyújt be az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt 

pályázathoz kapcsolódóan a pályázaton elnyert – de fel nem használt- támogatás további 

felhasználása érdekében: 

Az önkormányzat a módosítást az alábbi feladatokra kéri: 

1.) öltözők zuhanyzóinak, illemhelyeinek vizesblokk felújítása, nyílászárócsere, burkolási 

munkálatok elvégzése 

2.) sporttelepen található hálózatos közvilágítási oszlop napelemes rendszerűvé tétele  

3.) sporttelepre 1 db 2 állásos, 10 lábas konténer wc beszerzése és telepítése 

közműcsatlakozással a vendégöltözők melletti területre  

Felkéri a Polgármestert, hogy a módosítási kérelem benyújtásához szükséges tervezői 

költségbecslést rendelje meg, majd terjessze döntésre a Képviselő-testület elé. 

 

Határidő: 2018. október havi testületi ülés. 

Felelős: Horváth Éva Polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

277/2018.(IX.27.) HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának támogatásáról szóló 18/2008.(XII.12.) számú önkormányzati rendelet 1.§ (1) 

bekezdésében foglaltak értelmében Ivácska Róbert és Kolostyák Kármen részére a Pétfürdő, 

Hősök tere 6/A. 2/2. szám alatti ingatlan vásárlásához 400.000,- Ft vissza nem térítendő 

támogatást megállapító 227/2018. (VII.05.) számú határozatát – pályázó bejelentése alapján 

–  jogosultsági feltételek hiánya miatt visszavonja. 

 

Határidő a határozat megküldésére: 2018. október 10. 

Felelős Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

278/2018.(X.18.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

235/2018.(VII.23.)  183/2018.(V.31.),  214/2018.(VII.05.), 253/2018.(VIII.30.), 

270/2018.(IX.27.), 271/2018.(VIII.30.), 257/2018.(IX.27. 276/2018.(IX.27.), 

277/2018.(IX.27.), 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

279/2018.(X.18.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Hivatalvezetője által 2018. szeptember 17-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 adatszolgáltatása szerint a jegyzői nyilvántartásban 

szereplő, pétfürdői lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos 

helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma: 0 fő   

 

Határidő a határozat megküldésére: 2018. október 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

280/2018.(X.18.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek napközbeni 

ellátását biztosító önkormányzati intézmények közül a Bölcsőde zárva tartását 2018. 

december 22-től 2019. 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: 2018. december 20. 

                 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  

281/2018.(X.18.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Bizottság, a 

Polgármester és a Jegyző által előterjesztett – 2018. I-III. negyedévi szociális ellátásokról szóló 

– beszámolót  elfogadja. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

282/2018.(X.18) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Bacsinszky” Humánorvosi 

Szolgáltató Bt-vel, ezen belül Dr. Bacsinszky Sarolta gyermekorvossal 2013. január 1-én 

határozatlan időre kötött feladatellátási szerződést közös megegyezéssel, 2018. december 31. 

napjával megszűnteti. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy  

a) a feladatellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszűnéséről a megállapodást 

aláírja,  

b) a szerződés megszűnéséről a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő illetékes szervét és a 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 

Népegészségügyi Osztályát értesítse, 

c) a gyermekorvosi körzet ellátásának megszervezéséről 2019. január 1-től gondoskodjon. 

 

Határidő az a) és b) pontokra: 2018. október 30. 

                c) pontra: 2018. november havi testületi ülés 

Felelős mindhárom pontért: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

283/2018.(X.18.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018 évi 

költségvetésében a térfigyelő kamerarendszer bővítésére előirányzott 8.000 ezer forint keretet 

megemeli 350 ezer forinttal az általános tartalékkeret 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  

284/2018.(X.18.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

nyújtson be hivatalos kérelmet a Belügyminisztérium felé, az „Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések” támogatására elnyert támogatás felhasználásának érdekében a Támogatói 

okirat módosítására az alábbiak szerint:  
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Pályázati alcél: sport infrastruktúrafejlesztés és felújítás  

 

fűtés felújítás tervezés, műszaki ellenőrzés:  

önerő:    262.500,- Ft. 

támogatás:  262.500,- Ft. 

 

fűtésfelújítás kivitelezés (módosított) 

önerő:            5.864.739,- Ft. 

támogatás:           5.864.738,- Ft. 

 

tetőszigetelés: 

önerő:    625.000,- Ft. 

támogatás:   625.000,- Ft. 

 

öltözők, vizesblokkok felújítása, burkolatcsere, nyílászáró csere tervezés, műszaki ellenőrzés 

(Új) 

önerő:    125.000,- Ft. 

támogatás:   125.000,- Ft. 

 

öltözők, vizesblokkok felújítása, burkolatcsere, nyílászáró csere kivitelezés (Új) 

önerő:            4.508.184,- Ft. 

támogatás          4.508.184,- Ft. 

 

közvilágítási oszlop napelemes rendszerűvé tétele (Új) 

önerő:    465.000,- Ft. 

támogatás:  465.000,- Ft. 

 

konténer wc-blokk tervezés, műszaki ellenőrzés (Új) 

önerő:     62.500,- Ft. 

támogatás   62.500,- Ft. 

 

konténer wc-blokk kivitelezés (Új) 

önerő:           1.647.817,- Ft. 

támogatás         1.647.817,- Ft. 

 

Tetőszigetelés 2. ütem (Új) 

önerő:         1.123.499,- Ft.    

támogatás       1.015.499,- Ft. 

 

Az önkormányzat a munkákat 2018-2019 évben elvégezteti, az önrészt 2018 évi 

költségvetésében biztosítja. 

 

Határidő: 2018. november 20. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

285/2018.(X.18.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Pétfürdő 2357 hrsz-ú 

sporttelep ingatlan tulajdonosa a Péti Munkás Testedzők Egyesületének, (8105 Pétfürdő, 

Sporttelep; adószám: 19900726-1-19) a Magyar Labdarúgó szövetség TAO programjához 

benyújtott be/SFP-24788/2018/MLSZ számú pályázatával kapcsolatban kért - alábbi jogcímek 

vonatkozásában - a tulajdonosi hozzájárulásait megadja: 

a) élőfüves nagypálya felújítás 

b) öntözőrendszer kiépítése 

c) lelátó építése 

A nyilatkozatok a fenti beruházások megvalósításához való hozzájárulásra, valamint a 

84/2018.(II.22.) számú képviselő-testületi határozattal megkötött feladat-ellátási szerződés 

értelmében a beruházás értékének megfelelő időtartamú térítésmentes használatra terjednek ki. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a nyilatkozatok aláírására. 

 

Határidő: a határozat megküldésére: 2018. október 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

286/2018.(XI.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horváth István Általános 

Iskola intézményvezetőjének kiválasztására vezetői pályázat kiírását támogatja. 

Felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozatot küldje meg a Veszprémi Tankerületi Központ 

Igazgatójának.   

 

Határidő: 2018. november 23. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 
 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

287/2018.(XI.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

javaslata alapján megállapítja, hogy „A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár épületére 

(8105 Pétfürdő, Hősök tere 5) 33kWp teljesítményű háztartási méretű kiserőmű 

létesítése” tárgyú közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatok közül az „ALTERNATÍV 

ENERGIA RENDSZEREK” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (9090 Pannonhalma, 

Tóthegy 92/b.) ajánlattevő ajánlata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

(Kbt.) 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen. 
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I n d o k o l á s 

270/2018.(IX.27.) számú határozatával a Képviselő-testület döntött „A Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár (8105 Pétfürdő, Hősök tere 5) épületére 33kWp teljesítményű háztartási 

méretű kiserőmű létesítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról. 

Az ajánlatkérő közzétett összefoglaló tájékoztatójára az „ALTERNATÍV ENERGIA 

RENDSZEREK” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (9090 Pannonhalma, Tóthegy 92/b.) 

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

2018. november 5-i ajánlattételi határidőig ajánlatot nyújtott be tárgyi munkára. 

A benyújtott ajánlatok átvizsgálása után a Bírálóbizottság 2018. november 12-én 

megállapította, hogy Az Alternatív Energia Rendszerek Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9090 

Pannonhalma, Tóhegy u. 92/b.) nem csatolt ajánlatához részletes költségvetést, azaz szakmai 

ajánlatot. Az ajánlati árat csak a felolvasó lapon tüntette fel.   

A Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja szerint: 

[A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása] 

„az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége 

végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum 

tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy 

hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes 

árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, 

amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az 

ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 

  

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 fent idézett Kbt 71.§ (8) bekezdés b) pontja szerint szakmai ajánlat nem 

hiánypótoltatható 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: 2018. november 16. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

288/2018.(XI.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

javaslata alapján „A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár épületére (8105 Pétfürdő, Hősök 

tere 5) 33kWp teljesítményű háztartási méretű kiserőmű létesítése” tárgyú közbeszerzési 

eljárás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

Nyertes ajánlattevő:  

„GÁTIBA Solar Kft 

2040 Budaörs, Szabadság u. 240. 

Az 5 %-os tartalékkeretet is tartalmazó ellenszolgáltatás bruttó összege: 13 101 065,-Ft. 
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Kiválasztás indoka: a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány.   

Nyertes ajánlattevőt követő ajánlattevő:  

VEMÉV-SZER Építő- és Szerelőipari Kft. 

8200 Veszprém, Pillér u. 11. 

Az 5 %-os tartalékkeretet is tartalmazó ellenszolgáltatás bruttó összege: 15 333 676,- Ft. 

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

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével, 

a GÁTIBA Solar 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: 2018. november 26. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

289/2018.(XI.22.) 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 „Sajtos István 

lakáskérelme” tárgyú, 186/2018. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

290/2018.(XI.22.) 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 Ferenc u. 14. II/207. 

számú lakás volt bérlőjének tartozása” tárgyú, 193/2018. számú előterjesztés zárt ülésen 

történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

291/2018.(XI.22.) 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 2019. év január hó 1. napjától 

az alábbiakban határozza meg: 
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1./ Panelkuckó Napközi Otthonos Óvoda 

 

Szolgáltató:  Rendezvényterem’12 Kft 

      Norma: Szolgáltatónak fizetendő  

- gyermekek részére 

ebéd:                                           215,- Ft           290,- Ft + ÁFA/fő/nap 

tízórai + uzsonna: 165,- Ft 215,- Ft + ÁFA/fő/nap 

háromszori étkezés:  380,- Ft 505,- Ft + ÁFA/fő/nap 

 

2./ Horváth István Általános Iskola 

 

Szolgáltató: Sze-Pa-Szolg. Kft 

      Norma: Szolgáltatónak fizetendő 

- gyermekek részére 

ebéd (menza):                                           290,- Ft           398,- Ft + ÁFA/fő/nap 

tízórai + uzsonna: 165,- Ft 225,- Ft + ÁFA/fő/nap 

háromszori étkezés:  455,- Ft 623,- Ft + ÁFA/fő/nap 

 

3./ Szociális étkeztetés  

 

Szolgáltató: Rendezvényterem’ 12 Kft. 

      Norma: Szolgáltatónak fizetendő 

ebéd                                            320,- Ft           410,- Ft + ÁFA/fő/nap 

 

4./ Bölcsőde 

                           Norma:   

- saját konyhán előállított  

egész napos ellátás:  374,- 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: 2018. december 10. 

                II/2. pontra: 2018. december 31. 

 

Felelős: II/1. pontra: Horváth Éva polgármester 

              II/2. pontra: érintett intézményvezetők és polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

292/2018.(XI.22.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Panelkuckó 

Napköziotthonos Óvodában az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők 

létszámának 2019. január 1-től történő növelését 1 fő, teljes foglalkoztatású 

gyógypedagógiai asszisztenssel.  

 

A fedezetet 2019. évi költségvetésben 1 fő közalkalmazott 8 órás foglalkoztatási költségeinek 

beépítésével biztosítja.  

 

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

figyelembe. 

 

Határidő: 2019. évi költségvetés előterjesztésének időpontja 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

293/2018.(XI.22.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

temető parkgondozásáról szóló, e határozat mellékletét képező szolgáltatási szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(a határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

294/2018.(XI.22.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

244/2018.(VIII.30.),  245/2018.(VIII.30.)  262/2018.(IX.27.),   268/2018.(IX.27.), 

273/2018.(IX.27.), 279/2018.(X.18.), 285/2018.(X.18.),  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

295/2018.(XI.22.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 
1. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti, hogy Pétfürdő 

Nagyközség Önkormányzata az egészségügyi alapellátás, mint helyben biztosítandó közfeladat 

körében a központi háziorvosi ügyeleti feladat ellátását továbbra is Várpalota Kistérség 

Többcélú Társulása által, a környező települések együttműködésével kívánja megvalósítani. 
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2.  A központi háziorvosi ügyeleti feladat 2019. január 1-jétől 2023. december 31-ig történő 

ellátása céljából Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsát a határozat 1. számú mellékletét 

képező ajánlati felhívásnak megfelelő tartalommal a szükséges közbeszerzési eljárás 

lefolytatására: 

 

A Képviselő-testület jelen határozat 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően egyetért 

a közbeszerzési eljárás szakmai tartalmával. 

 

3. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a központi háziorvosi ügyelet 

működtetése érdekében 2019. január 1-jétől vállalja a maximum 80 Ft/hó lakosságszám-

arányos hozzájárulást. 

 

4. Felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozatot küldje meg a Társulási Tanács elnökének, 

valamint jelen határozatban foglaltakra a 2019. évi költségvetés készítésekor legyen 

figyelemmel. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(a határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

296/2018.(XI.22.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Kormánymegbízottjának VEB/005/03637-1/2018. számú törvényességi 

felhívásában foglaltakkal egyetért, azt elfogadja. 

A Képviselő-testület a 261/2018.(IX.27.) számú határozatát visszavonja. 

 

Határidő a határozat Kormányhivatal részére történő megküldésére: 2018. november 23. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

297/2018.(XI.22.) 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 2019. január 1-től 2019. 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: 2018. december 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(a határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

298/2018.(XI.22.) 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 2019. évi ellenőrzési tervet e határozat melléklete szerint 

hagyja jóvá. 

 

Határidő az éves ellenőrzési jelentés előterjesztésére: a 2018. évre vonatkozó  

                zárszámadási rendelet előterjesztésével egyidejűleg. 

Felelős az éves ellenőrzési jelentés előterjesztéséért: Horváth Éva polgármester 

             a belső ellenőrzés működtetéséért: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

(a határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

299/2018.(XI.22.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sugár úti gépjárműforgalom 

szabályozásával kapcsolatban úgy határozott, hogy  

1.) a Sugár út volt műjégpályánál lévő bejáró végénél, az észak-keleti sarkánál lévő járda mellé 

kettő darab új oszlopot helyeztet el 

2.) a Képviselő-testület a 2019. évi kamerabővítés keretében a Peytu mező bekamerázásával  a  

Gesztenye sor felől, ellenőrizhetővé teszi  a Peytu mezőre az illegális gépjármű behajtást. 

 

Az 1.) pontban megfogalmazott munkák fedezete a 2018. évi költségvetés „Utak, hidak” 

üzemeltetése, dologi kiadási előirányzata. 

    

Határidő: az 1.) pont kivitelezésre: 2018. december 31. 

Felelős: Horváth Éva Polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

300/2018.(XI.22.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Sporttelep villamos energia rendszer kiépítésének a pótmunkáit megrendeli a NOKO-VIGYU 

Kft-től (Várpalota, Dózsa Gy. u. 6.). 

A kivitelezés költsége: bruttó 185.900,-Ft. 

A kivitelezés fedezete a költségvetés általános tartaléka. 

A testület felkéri a polgármestert a kivitelezés megrendelésére, valamint, hogy e döntésre a 

költségvetés soron következő ülésén legyen figyelemmel. 

 

Határidő: a megrendelésre: 2018. december 5. 

Felelős: Horváth Éva Polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

301/2018.(XI.22.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Várpalota összekötő út pétfürdői szakaszát a 2019. évben felújítja, ezzel együtt a Wimmer-

kanyarban az út szélére biztonsági rázószegélyt építtet. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozatban foglaltakra a 2019. évi költségvetés 

készítésekor legyen figyelemmel. 

 

Felelős: Horváth Éva Polgármester 

Határidő: 2019. évi költségvetés előterjesztése 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

302/2018.(XI.22.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

vegye fel a kapcsolatot Várpalota Város Polgármesterével, hogy a Várpalota-Pétfürdő 

összekötő útra az útépítés miatt eltávolított súlykorlátozást jelző táblát Várpalota felől is 

helyezzék vissza. 

  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: 2018. december 31. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

303/2018.(X.22.) HATÁROZATA: 

 
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

önkormányzat tulajdonát képező Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 14. II/207. szám alatti, 

(2296/6/A/28 hrsz) 43 m2 területű, összkomfortos önkormányzati lakást  

2018. december 1-től 5 éves időtartamra bérbeadja Sajtos István és Sajtos Istvánné, 8100 

Várpalota, Waldstein u. 4 szám alatti lakosoknak. 

A bérleti díj 15.000,- Ft + rezsi + közös költség/hó. 

A bérleti díjat a Képviselő-testület minden év november 30-ig felülvizsgálja és dönt annak 

mértékéről. Az első felülvizsgálat időpontja: 2019. november havi testületi ülés. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 

Határidő: a bérleti szerződés megkötésére: 2018. november 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

304/2018.(X.22.) HATÁROZATA: 

 
1.) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a távhőszolgáltatásról szóló 

2005. évi XVIII. törvény 44.§ (3) bekezdése alapján a tulajdonos sortartó kezességére 

tekintettel az alábbi önkormányzati tulajdonú bérlakás volt bérlőjének 2018. november 12-én 

fennálló, a Kft által kimutatott távhőszolgáltatási díjtartozását és kamatait a Pétkomm Kft 

részére megfizeti: 

Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 14. 2/207. szám alatti bérlakás 

A 133 ezer forint tartozás megfizetésének fedezete a 2018. évi költségvetés 

Községgazdálkodás dologi kiadásai előirányzata.   

 

Felkéri a polgármestert, hogy  

- e döntésre a költségvetés módosításakor legyen figyelemmel, 

- a Pétkomm Kft-nek megfizetett összegnek a volt bérlő általi megtéríttetése iránt szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

2.) Felkéri továbbá a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a volt bérlő önkormányzat 

felé fennálló bérleti díj, rezsiköltség, ügyvédi díj, a kilakoltatás, és lakás felújítási díj 

tartozása, valamint annak kamatai behajtása iránt a fizetési meghagyásos eljárást indítsa 

meg. 

 

Határidő 1.) pont szerinti kifizetésre: Pétkomm Kft számlája szerint időpont 

                2.) pontra: 2019. január 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 
 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

305/2018.(X.22.) HATÁROZATA: 

 
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójára pályázatot benyújtók közül az alábbi 

személyeket részesíti támogatásban: 

 

                   Támogatásban              A támogatás havi  

                   részesített neve:                 összege (Ft) 

„A” típusú pályázatok 

 

Sor-

szám 
Név 

Támogatási 

összeg 

(Ft/hó) 

1. Balázs József 17.000 

2.  Balogh Dániel 17.000 

3. Besenyei Szebasztián 13.000 

4. Boros Noémi Barbara 20.000 
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5. Fazekas Lajos 17.000 

6. Havas Kitti 13.000 

7. Kerekes Dániel 20.000 

8. Keskeny Miklós 13.000 

9. Kollár Marcell 9.500 

10. Kosaras Alex 20.000 

11. Kun András 9.500 

12. Megyesi Csilla 13.000 

13. Nagy Árpád Levente 20.000 

14. Nagy Regina 9.500 

15. Nagy Zsombor 9.500 

16. Németh Patrik 17.000 

17. Petróczki Márk 20.000 

18. Réthalmi Eszter 17.000 

19. Soós Alexandra 20.000 

20. Szomszéd Alíz 20.000 

21. Veiszhaupt Kata 17.000 

22. Zombori Flóra 20.000 

 Összesen: 352.000 

 

„B” típusú pályázatok 

 

 

 

 

 

 

 

A támogatás fedezetét – mindösszesen: 3.585.000,- Ft-ot – a Képviselő-testület 2019. évi 

költségvetésében biztosítja. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a döntésről a pályázókat a pályázati 

kiírásban foglaltaknak megfelelően értesítse. 

 

Határidő: 2018. december 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

306/2018.(XI.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról 

szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt kötelezettségének eleget 

téve a 2019. január 1-től betöltetlen pétfürdői házi gyermekorvosi körzetben történő 

feladatellátás érdekében 

1. a helyettesítésre e határozat melléklete szerint megbízási szerződést köt. 

Felhatalmazza a polgármestert a helyettesítésre vonatkozó megbízási szerződés aláírására. 

Sor-

szám 
Név 

Támogatási 

összeg 

(Ft/hó) 

1. Nagy Botond 13.000 

 Összesen: 13.000 
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2. felhatalmazza a polgármestert a gyermek háziorvosi körzetben az egészségügyi alapellátás 

biztosítása és annak finanszírozása érdekében szükséges valamennyi jognyilatkozat és 

kötelezettségvállalás megtételére, ideértve a működést engedélyező, valamint a finanszírozást 

biztosító szervek esetleges észrevételeinek, hiánypótlásainak megfelelő szerződésmódosítást is.  

3. felkéri a polgármestert, hogy a megbízási szerződésből eredő fizetési kötelezettségek 

teljesítésére a 2019. évi költségvetés tervezése során legyen figyelemmel. 

 

Határidő: 1. pontra: 2018. november 30. 

                  2. pontra: 2018. december 5. 

                  3. pontra: a 2019. évi költségvetési rendelet előterjesztése 

Felelős: mindhárom pontért: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

307/2018.(XI.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. a pétfürdői házi gyermekorvosi körzet önkormányzati finanszírozásban történő 

működtetésének időtartamára hozzájárul 1 fő gyermek szakápoló teljes munkaidős (8 órás) 

közalkalmazotti státuszba történő alkalmazásához. Az alkalmazás bér és járulékainak 

fedezetét 2019. január 1-től az Önkormányzat költségvetésében biztosítja. 

2. felkéri a polgármestert, hogy  

  2.1. az új közalkalmazotti státusz betöltéséről az egészségügyi szolgáltatást jelenleg biztosító 

       „Bacsinszky” Humánorvosi Szolgáltató Bt. alkalmazottai közül történő kiválasztással  

        gondoskodjon. 

  2.2. e döntésre a 2019. évi költségvetés tervezésekor legyen figyelemmel. 

 

Határidő: 2.1. pontra: szakápolók értesítésére: 2018. november 30. 

                         közalkalmazotti kinevezésre: 2019. január 2. 

                  2.2. pontra: a 2019. évi költségvetési rendelet előterjesztése 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

308/2018.(XI.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármestert 2018. II. félévi 

munkájának elismeréséül 685.500 forint jutalomban részesíti. 

 

Határidő: a kifizetésre: 2018. november 30. 

Felelős: Láng Géza alpolgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

309/2018.(XII.13.) 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 „2019. évben lejáró 

ügyvezetői jogviszony” tárgyú, 216/2018. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

310/2018.(XII.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Kormánymegbízottjának VEB/005/2785/2016 számú törvényességi 

felhívásába foglalt, a törvénysértés megszűntetésére kitűzött határidő 30 nappal történő 

meghosszabbítását kéri.   

A határidő hosszabbítás kérésének indoka, hogy: 

a) az új szabályozási koncepció kialakítása és egyéb kapcsolódó, kötelező egyeztetések 

lefolytatása hosszabb időt vesz igénybe, 

b) a Képviselő-testület 2016. évben a település távfűtéssel való ellátása érdekében kényszerült 

sürgősen fűtőmű építését megoldani, mely csak   Pétfürdő nagyközség Helyi Építési 

Szabályzatról és Szabályozási Tervéről szóló (továbbiakban: HÉSZ) 15/2013.  (XII.11.) 

rendelet módosításával történhetett meg,  

c) a magasabb szintű törvényi megfelelés érdekében a Képviselő-testület 2017. január 1-től 

alkalmaz megbízási szerződéssel főépítészt, akinek közreműködése szükséges volt a 2017. 

évben megalkotott Települési Arculati Kézikönyv, a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 

12/2017. (IX.1.) önkormányzati rendelet, a településkép védelméről szóló 1/2018.(I. 30.) 

önkormányzati rendelet megalkotásához és természetesen jelen eljáráshoz is. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy e határozatot küldje meg a Kormányhivatal részére.  

 

Határidő: 2018. december 20. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

311/2018.(XII.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Pro Arch Kft. 

által a településrendezési eszközök módosításához készített egyeztető anyagot. 

 

A Képviselő-testület az egyeztető dokumentációt az alábbi módosításokkal elfogadja, és azt 

partnerségi, valamint véleményezési eljárásra bocsájtja. 

a) Programterv borítóján ne Nitrogénművekről készült kép szerepeljen, 

b) térképek pontosítása, megvalósult 8-as elkerülő jelölése, 

c) a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos rendeletből induljon ki 

felülvizsgálat, 

d) Berhida település felől a kért gazdasági övezet jelölése, 
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e) kialakult állapot jelölés (K) jelenjen meg, 

f) a rendeletben az OTÉK előírásainál szigorúbb rendelkezések ne jelenjenek meg. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a településrendezési eszközök 

módosításával kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester és 

    Bogdán László főépítész 

Határidő: 2019. január 10. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

312/2018.(XII.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy kifejezi 

szándékát a megvételre felajánlott 1585; 1582/2; 1583/2; 1584/2 hrsz.-ú telkek megvásárlására 

önkormányzati építési telkek kialakításának céljából. 

Ezt a rendezési tervben megjelöli és megvizsgálja a terület megközelíthetőségének és 

közműfejlesztésének lehetőségét. 

A telekvásárlás céljára a 2019. évi költségvetésben 20 millió forintot különít el.  

Felkéri a Polgármestert, hogy a 

a) 2019. évi költségvetés tervezésekor e határozatban foglaltakra legyen figyelemmel,  

b) megközelíthetőség biztosítása érdekében kezdeményezzen tárgyalásokat a MÁV-val. 

 

Határidő a beszámolásra: a 2019. március havi képviselő-testületi ülés  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

313/2018.(XII.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

282/2018.(X.18.),   283/2018.(X.18.)  284/2018.(X.18.),  286/2018.(XI.14.), 

287/2018.(XI.14.),      288/2018.(XI.14.),      296/2018.(XI.22.), 300/2018.(XI.22.), 

303/2018.(XI.22.),      305/2018.(XI.22.), 308/2018.(XI.29.), 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

314/2018.(XII.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja 2019. január 1-től 15 

fő önkormányzati közfoglalkoztatását napi 6 órában.  

A személyi juttatások és járulékok fedezetét a 2019. évi költségvetésben biztosítja. 

Felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződések megkötésére. 
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Határidő: 2018. december 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

315/2018.(XII.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a központi háziorvosi ügyelet 

ellátásáról szóló Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata és Várpalota Kistérség Többcélú 

Társulás között 2013. július 1-jén létrejött Megállapodás módosítását jóváhagyja. 

Felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására, egyben felkéri, hogy jelen 

határozatról tájékoztassa Várpalota Kistérség Többcélú Társulás elnökét.  

A Megállapodás módosítás a határozat mellékletét képezi. 

 

Határidő: 2018. december 20. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

316/2018.(XII.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 

Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/005/03878-1/2018 számon hozott határozatával az 

Önkormányzatot 38.650.- Ft törvényességi felügyeleti bírság megfizetésére kötelezte. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy az átutalásról határidőben intézkedjen. A bírság fedezete az 

Önkormányzat 2018. évi költségvetése szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok 

dologi kiadásainak előirányzata. 

 

Határidő: a bírság megfizetésére: 2018. december 23. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

317/2018.(XII.13) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31.§ (1) bekezdésébe foglalt 

jogkörében eljárva Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 2018-2023 évekre szóló Helyi 

Esélyegyenlőségi Programját e határozat melléklete szerint elfogadja. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a 

a) program közzétételéről a helyben szokásos módon gondoskodjon, 

b) programot a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Veszprém Megyei Kirendeltsége 

részére küldje meg. 
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Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: mindkét pontra: 2018. december 21.  

(a határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

318/2018.(XII.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a település környezeti 

állapotáról készült 2018. évi beszámolót megtárgyalta és elfogadja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

319/2018.(XII.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy Remete István és Remete Istvánné xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx alatti lakosok 

bérleti szerződését a Pétfürdő, Bocskai u. 47/2. szám alatti 54 m2-es, kettő és félszobás, 

komfortos önkormányzati szociális bérlakásra 2021. december 31. napjáig meghosszabbítja. 

 

2019. évre a lakbérfizetési kötelezettséget 11.500.-Ft/hó összegben állapítja meg, melyet 

évente az infláció mértékével növelni kell. 

 

Határidő: a szerződés megkötésére: 2018. december 31.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

320/2018.(XII.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában 

levő Pétfürdő Berhidai út 2/A. szám alatti (hrsz: 2379/1) üzlethelyiséget az Ében 08 Kft 

(Berhidai út 78. II/3.) részére gyorsbüfé jellegű vendéglátó egység üzemeltetésére 

határozatlan időtartamra bérbe adja.  

 

A bérbeadás időpontja: 2019. január 1. 

A bérleti díj összege: 20.000.- Ft/ hónap, melyet 3 évente felülvizsgál. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.  

 

Határidő: a kérelmező tájékoztatására: azonnal 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

321/2018.(XII.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Megyei Katasztrófavédelmi Kirendeltségtől kikéri a Pétfürdő területén 2018. január 1-től 2018-

12-31-ig történt Mo-La-Ri jelzőrendszer riasztásairól készült iparbiztonsági jegyzőkönyveket.  

 

Határidő: 2019. január 10.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

322/2018.(XII.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019-es Péti Nyár zenei 

rendezvényeinek előlegeként 2.000.000, Ft-ot különít el céltartalékként a 2018. évi költségvetés 

általános tartalék terhére.  

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe, 

 

Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet módosítása               

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

323/2018.(XII.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2019. évi 

Péti Nyár rendezvénysorozatot az alábbi időszakban rendezi meg:  

2019. június 28-29. 

 

Felelős: Angeli Katalin intézményvezető 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

324/2018.(XII.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2018. 

december 1-én állományban álló, közterületi segédmunkát végző közfoglalkozatottak, valamint 

önkormányzati munkavállalók részére egyszeri béren kívüli juttatásként 15.000.- Ft értékű 

ajándékutalványt ad, legkésőbb december 21-i kifizetéssel. 

Az ajándékutalványok fedezete a 2018. évi költségvetés községgazdálkodás szakfeladatának 

bér és járulék maradványa 
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Határidő a kifizetésre: 2018. december 21. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

325/2018.(XII.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Pénzügyi 

Bizottság javaslatát a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesültek részére biztosított 

tűzifa beszerzésének módjáról. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

326/2018.(XII.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

rezsicsökkentésben korábban nem részesültek részére biztosított tűzifa beszerzésének 

legkedvezőbb módjáról gondoskodjon a január havi szerződéskötés érdekében. 

A Képviselő-testület a 2019. január havi ülésen dönt az igénylő háztartások részére történő 

juttatás végrehajtásának módjáról. 

 

Határidő a beszámolásra: 2019. január havi képviselő-testületi ülés 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

327/2018.(XII.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a PÉTKOMM Kft. (8105 Pétfürdő, 

Berhidai út 2.) ügyvezetői feladatainak munkaviszonyban történő ellátására a határozat 

mellékletében megszövegezett állásfelhívás közzétételével nyilvános pályázatot ír ki. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat közzétételéről a Profession.hu, a 

Jobline.hu álláshirdető portálokon, a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal facebook oldalán, 

az önkormányzat honlapján, a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a helyi 

TV képújságjában gondoskodjék. 

 

Határidő: 2018. december 28. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

328/2018.(XII.13.) 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 Lakatos-Ézsiás Anita-nak a „Kultúráért” kitüntetést 

adományozza. 

 

Határidő: 2019. évi kultúra napi ünnepség  

Felelős: Horváth Éva polgármester  

 

 

 


