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2018. január 25. nyilvános 
 

1.) Településképi rendelet (2/2018.) 

2.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (20/2018.) 

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

bejelentések alapján tett intézkedésekről. 

4.) A Képviselő-testület 2018. évi tavaszi-nyári munkaterve (1/2018.) 

5.) A Humán Bizottság beszámolója a civil szervezetek 2017. évi támogatásáról (4/2018.) 

6.) Kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárának önkormányzati véleményezése 

(14/2018.) 

7.) Bölcsőde nyári nyitva tartásának megállapítása (11/2018.) 

8.) Óvoda 2018. évi nyitva tartásának megállapítása (12/2018.) 

9.) 2018. évi rendezvénynaptár (6/2018.) 10.) 

10.) Veszprém Megyei Kormánymegbízott törvényességi felhívása (3/2018.) 

11.) Pétfürdői közterületi térfigyelő kamerarendszer igazságügyi szakértői vizsgálata 

(16/2018.) 

12.) Bakonykarszt Zrt. által működtetett vízi-közmű vagyon (21/2018.) 

13.) Javaslat a köztisztviselők és közalkalmazottak 2018. évi illetményére (19/2018.) 

14.) Kegyelet 2000 Kft. szerződés módosítási kérelme (18/2018.) 

15.) Pétkomm Kft. szolgáltatások 2018. évi díjtételei (13/2018.) 

16.) Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 2018. évi tarifái (5/2018.) 

 

Tájékoztatók: 

1.) Bölcsőde energetikai felújítására 2017-ben beadott pályázat (7/2018.) 

2.) Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati 

Társulás 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló (8/2018.) 

3.) Kéményseprés Pétfürdőn (9/2018.) 

4.) Várpalotai Járási Foglalkoztatási Paktum (10/2018.) 

5.) Tájékoztató a 2017. évi beruházásokról, felújításokról (17/2018.) 

6.) Tájékoztató a közterületi térfigyelő kamerarendszer működéséről, valamint a polgárőrség és 

a közterület-felügyelők működtetésre vonatkozó további javaslatairól. (15/2018.) 

 

VEGYES ÜGYEK 

 

 

 

2018. február 8. nyilvános 
 

1.) Pétfürdő Nagyközség költségvetés-tervezete 2018. évre (23/2018.) 

 

 

 

2018. február 22. nyilvános 
 

1.) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének 4. módosítása (38/2018.) 

2.) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési  

   kötelezettségeinek megállapítása (30/2018.) 
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3.) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetése (37/2018.) 

4.) PMTE-vel kötendő együttműködési és feladatellátási szerződés (36/2018.) 

5.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (27/2018.) 

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

bejelentések alapján tett intézkedésekről. 

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

szóló 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításához (24/2018.) 

8.) Beszámoló a 2017. évi szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (28/2018.) 

9.) A Pétfürdői Közöségi Ház és Könyvtár 2018. évi szakmai munkaterve (352018.) 

10.) Óvodai beíratás időpontjának meghatározása (25/2018.) 

11.) Fehér Milán ingatlanvásárlási kérelme (32/2018.) 

12.) A polgármestert megillető szabadság 2018. évi ütemezése (26/2018.) 

13.) Igazgatási szünet elrendelése (31/2018.) 

 

Tájékoztatók: 

1.) Tájékoztató a közterületi térfigyelő kamerarendszer működéséről (29/2018.) 

2.) Támogatói okirat Bölcsőde korszerűsítés (33/2018.) 

3.) MÁV válaszlevele vasúti átjáró tárgyában (34/2018.) 

 

VEGYES ÜGYEK 

 

 

 

2018. február 22. zárt 
 

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

Józsefné) (40/2018.)  

2.) Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása (39/2018.)  

 

 

 

2018. március 8. közmeghallgatás 
 

1.) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetése  

Előadó: Horváth Éva polgármester 

              Dombi Norbert Humán Bizottság Elnöke 

   Miskolczi Ferenc Településfejlesztési Bizottság Elnöke 

2.) Pétfürdő Nagyközség környezeti állapota   

Előadó: Tránszki László környezetvédelmi és településüzemeltetési ügyintéző 

 

 

 

2018. március 29. nyilvános 
 

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

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

(42/2018.) 
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2.) Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének a közterületek tisztán tartására vonatkozó 

szabályokról szóló, 19/2016. (X.03.) önkormányzati rendelete módosítása (első olvasat) 

(50/2018.) 

3.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (46/2018.) 

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

bejelentések alapján tett intézkedésekről. 

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

gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díjáról szóló új önkormányzati 

rendelete megalkotásához (49/2018.) 

6.) Társulási megállapodás jogi segítségnyújtó tevékenység ellátására (41/2018.) 

7.) Pétfürdő Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 

15/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata (51/2018.)         

8.) A Pétfürdői Gondozási Központ beszámolója a 2017. évi tevékenységéről (47/2018.) 

9.) Alapítványok támogatása (53/2018.)  

10.) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési terve (43/2018.) 

11.) Pol-s Kft ügyvezetőjének kérelme (45/2018.) 

12.) Önálló képviselői indítvány Láng Géza részéről: Sporttelep fűtés (48/2018.) 

 

Tájékoztatók: 

1.) Tájékoztató a közterületi térfigyelő kamerarendszer működéséről (44/2018.) 

2.) Tájékoztató a 2018. évi beruházásokról, felújításokról (52/2018.) 

 

VEGYES ÜGYEK 

 

 

 

2018. március 29. zárt 
 

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

Zsolt) (54/2018.) 

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

Péter) (55/2018.) 

 

 

 

2018. április 12. rendkívüli nyilvános 
 

1.) Strand tervek egyeztetése (57/2018) 

     Vendég: tervező 

2.) Bölcsőde energetikai korszerűsítése (56/2018) 

 

 

 

2018. április 19. rendkívüli nyilvános 
 

1.) PMTE 2018-19. évi TAO pályázat (58/2018) 

2.) Egyenlő Bánásmód hatóság eljárása az Önkormányzat ellen (59/2018) 
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2018. április 29. nyilvános 
 

1.) Rendelet az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás)  

   Határozat a 2017. évi maradvány jóváhagyásáról (73/2018.) 

2.) 2017. évi ellenőrzési jelentés (75/2018.) 

3.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (70/2018.) 

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

bejelentések alapján tett intézkedésekről. 

5.) Pétkomm Kft. beszámolója 2017. évi működéséről és gazdálkodásáról (60/2018.) 

6.) Pétkomm Kft. ügyvezetőjének premizálása (72/2018.) 

7.) Pétkomm Kft. ügyvezetőjének bérrendezése (71/2018.) 

8.) Pétfürdő Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló    

15/2013. (XII.11) Önkormányzati rendelet felülvizsgálata (61/2018.) 
9.) Beszámoló a 2018. I. negyedévi szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (67/2018.) 

10.) Beszámoló a Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság 2017. évi tevékenységéről  

(64/2018.) 

11.) Sporttelep tetőszigetelés felújítás (62/2018.) 

12.) Pályázat a Sporttelep épületeinek fűtésfelújítására és tetőszigetelésére (63/2018.) 

13.)  Pályázat „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra” (65/2018.) 

14.) Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár vezetői pályázatának kiírása (78/2018.) 

15.) PMTE ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés (74/2018.) 

 

Tájékoztatók: 

1.) Humán Bizottság tájékoztatója a 2018. évi támogatási kérelmek elbírálásáról (66/2018.) 
2.) Tájékoztató a közterületi térfigyelő kamerarendszer működéséről (68/2018.) 

3.) Sebességellenőrzés Pétfürdőn (69/2018.) 

4.) Tájékoztató a 2018. évi beruházásokról, felújításokról (76/2018.) 

5.) Tájékoztató a 2017. évi adóztatásról (77/2018.) 

 

VEGYES ÜGYEK 

 

 

 

2018. május 17. rendkívüli nyilvános 
 

1.) 2018. évi napközis tábor (79/2018) 

2.) Bölcsőde energetikai korszerűsítésére beérkezett pályázatok (80/2018) 

 

 

 

2018. május 31. nyilvános 
 

1.) Közterülethasználati rendelet módosítása (89/2018.) 

2.) Vagyonrendelet módosítása (94/2018.) 

3.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (91/2018.) 
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4.) Polgármester szóbeli beszámolója az előző ülés óta eltelt eseményekről, az ülésen elhangzott 

bejelentések alapján tett intézkedésekről. 

5.) Beszámoló a település közrendjéről és közbiztonságáról (85/2018.) 

6.) Javaslat az „Év Pétfürdői Hivatalos Tűzoltója” kitüntetés adományozásáról (81/2018.) 

7.) Polgárőrség támogatása (82/2018.) 

8.) Pétfürdői közterületi térfigyelő kamerarendszer bővítése, átalakítása (83/2018.) 

9.) Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi 

ellátásáról (102/2018.) 

10.) „Házi segítségnyújtás” és „Szociális étkeztetés” szakmai programja (92/2018.) 

11.) Beszámoló a 2017. évi egészségügyi alapellátásról (93/2018.) 

12.) Veszprém Megyei Kormánymegbízott törvényességi felhívása (95/2018.) 

13.) Régi Hivatali épület felújítása, közbeszerzési eljárás megindítása (106/2018.) 

14.) Sporttelep fűtési rendszer felújítása (98/2018.) 

15.) Sporttelep fűtés primer rendszerének felújítása (105/2018.) 

16.) Polgármesteri Hivatal klíma bővítése (107/2018.) 

17.) Csónakázás (103/2018.) 

18.) Jónásné Lakatos Krisztina kérelme (87/2018.) 
19.) Morvai László lakás vásárlási kérelme (86/2018.) 

20.) Kertész Imréné ingatlanvásárlási kérelme (97/2018.) 

21.) Sebestyén Istvánné parkolóhely kérelme (88/2018.) 

22.) Miskolczi Ferenc önálló képviselői indítványa: Zászlófelvonók állapota (90/2018.) 

23.) Láng Géza önálló képviselői indítványa (104/2018.) 

24.) Polgármesteri Hivatal ablakaira szúnyogháló (108/2018.) 

 

Tájékoztatók: 

1.) Tájékoztató a 2018. évi beruházásokról, felújításokról (101/2018.) 

3.) Tájékoztató a bírósági ítélet a 383/2017.(XI.23.) sz. határozat megsemmisítéséről (99/2018.) 

3.) Tájékoztató a 2018. évi beruházási-felújítási szerződésekről (100/2018.) 

4.) Tájékoztató a közterületi kamerarendszerről (96/2018.) 

 

VEGYES ÜGYEK 

 

 

 

2018. május 31. zárt 
 

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

Mária) (84/2018.)  

 

 

 

2018. július 5. nyilvános 
 

1.) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása (125/2018.) 

2.) Közterület-használati rendelet módosítása (127/2018.) 

3.) Beruházási rendelet módosítása (126/2018.) 

4.)  Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (119/2018.) 

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

bejelentések alapján tett intézkedésekről. 
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6.) Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázatának elbírálása (129/2018.) 

7.) Közösségi Ház és Könyvtár zárva tartása (117/2018.) 

8.) A Panelkuckó Napközi Otthonos Óvoda 2017/2018. nevelési évről szóló beszámolója 

(109/2018.) 

9.) A Képviselő-testület 2018. évi őszi-téli ülésszakának munkaterve (114/2018.) 

10.) Berhidai Szociális Társulás beszámolója a 2017 évi tevékenységéről (110/2018.) 

11.) A központi háziorvosi ügyelet finanszírozására kötött megállapodás módosítása 

(115/2018.) 

12.) 2018/2019. tanévi „iskolatej” és tejes kifli (123/2018.) 

13.) Pétfürdői közterületi térfigyelő kamerarendszer bővítése, átalakítása (130/2018.) 

14.) Sporttelep fűtési rendszerének felújítása (118/2018.) 

15.) Temető utcai út és járda építés (116/2018.)  

 

Tájékoztatók: 

1.) Törvényességi felhívások (111/2018.) 

2.) Várpalotai Járási Foglalkoztatási paktum beszámolója és munkaterve (112/2018.) 

3.) Egyenlő Bánásmód Hatóság végzése (113/2018.) 

4.) Tájékoztató a 2018. évi beruházásokról, felújításokról (128/2018.) 

 

VEGYES ÜGYEK 

 

 

 

2018. július 5. zárt 
 

1.) Lakóházak energetikai felújításának támogatására beérkezett pályázatok elbírálása 

(Sztankovics József) (120/2018.)  

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

Ádám György) (121/2018.)  

3.) Lakóházak energetikai felújításának támogatására beérkezett pályázatok elbírálása 

(Miskolczi Ferenc) (122/2018.)  

4.) Fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatása iránti kérelmek elbírálása (124/2018.)  

 

 

 

2018. július 23. rendkívüli nyilvános 
 

1.) Régi Hivatali épület felújítására indított közbeszerzési eljárás eredménye (132/2018.) 

2.) Közösségi Ház teljes körű hőszigetelésére közbeszerzési eljárás megindítása (133/2018.) 

3.) Liszt F. 14. II/206. szám alatti önkormányzati lakás bérleti díja (131/2018.) 

 

 

 

2018. július 23. rendkívüli zárt 
 

1.) Pungor Tamás kérelme (134/2018)  

 

 



Napirendek                                                                                                                                                     2018. 
 

2018. augusztus 30. nyilvános 
 

1.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (137/2018.) 

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

bejelentések alapján tett intézkedésekről. 

3.) Viziközmű vagyon vagyonértékelése (136/2018.) 

4.) Pétfürdő szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Terve 

(138/2018.) 

5.) Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Terve (139/2018.) 

6.) Az 58/2013.(II.27) Korm. rendelet előírásainak alkalmazása a házi szennyvíz beemelők 

villamos energia ellátására (135/2018.) 

7.) Beszámoló a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 2017. évi tevékenységéről (147/2018.) 

8.) Beszámoló a 2018. I. félévi szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (143/2018.) 

9.) „Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár épületének teljeskörű szigetelési munkái” tárgyú 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása (144/2018.) 

10.) Önálló képviselői indítvány a Pétfürdő, Sporttelep (2357 hrsz) villamos mérőhelyének 

kialakítására (149/2018.) 

 

Tájékoztatók: 

1.) 2018. évi beruházási-felújítási szerződések (141/2018.) 

2.) Tájékoztató az Önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról (142/2018.) 

3.) Tájékoztató a közterületi térfigyelő kamerarendszer működéséről (146/2018.) 

4.) Tájékoztató a 2018. évi beruházásokról, felújításokról (148/2018.) 

 

VEGYES ÜGYEK 

 

 

 

2018. augusztus 30. zárt 
 

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

Balázs) (140/2018.) 

2.)  „Pétfürdőért” díj adományozása (145/2018.) 

 

 

 

2018. szeptember 5. rendkívüli nyilvános 
 

1.) Liszt Feenc u. 1. parkoló kivitelezésére beérkezett ajánlatok (150/2018) 

2.) Közösségi Ház és Könyvtár épületére telepített 33 kW HMKE méretű fotovoltaikus 

villamosenergia termelő rendszer telepítése (151/2018) 

 

 

 

2018. szeptember 27. nyilvános 
 

1.) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása (159/2018.) 

.2) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (155/2018.) 
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3.) Polgármester szóbeli beszámolója az előző ülés óta eltelt eseményekről, az ülésen elhangzott 

bejelentések alapján tett intézkedésekről. 

4.) Adókoncepció (161/2018.) 

5.) A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár épületére (8105 Pétfürdő, Hősök tere 5.) 33 kWp 

teljesítményű háztartási méretű kiserőmű létesítése (163/2018.) 

6.) Pétfürdő Nagyközség Környezetvédelmi Programja 2018-2023 (154/2018)  
7.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. (156/2018.) 

8.) Széchenyi 2020 program Free Wifi helyszín kijelölés Pétfürdőn (158/2018.) 

9.) Beszámoló a Pétkomm Kft. 2018. év I-VII. havi gazdálkodásáról és tevékenységéről 

   (152/2018.) 

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

  (160/2018.) 

11.) Önálló képviselői indítvány Nagy Zsolt képviselő részéről: Az önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztésekre elnyert pályázati pénz (p. Sporttelep fűtésfelújítás) fel 

nem használt részének átcsoportosítási lehetősége (164/2018.) 

 

Tájékoztatók: 

1.) Horváth István Általános Iskola beszámolója a 2017/2018. tanévről (162/2018.) 

2.) Tájékoztató a 2018. évi beruházásokról, felújításokról (153/2018.) 

3.) Törvényességi felhívásról szóló tájékoztató 

 

VEGYES ÜGYEK 

 

 

 

2018. szeptember 27. zárt 
 

1.) Fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatása visszavonása (157/2018.)  

 

 

 

2018. október 18. nyilvános 
 

1.) „Év tűzoltója” kitüntetés – rendelet-tervezet (176/2018.) 

2.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (169/2018.) 

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

bejelentések alapján tett intézkedésekről. 

4.) Pétfürdő Nagyközség környezeti állapota (első olvasat) (172/2018.) 

5.) Kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárának önkormányzati 

véleményezése (167/2018.) 

6.) Bölcsőde téli zárva tartása (174/2018.) 

7.) Beszámoló a 2018. I-III. negyedévi szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (171/2018.) 
8.) Gyermekorvosi körzet (177/2018.) 

9.) Térfigyelő kamerarendszer bővítése (166/2018.) 

10.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre elnyert és fel nem használt rész 

átcsoportosítása (178/2018.) 

11.) Tulajdonosi hozzájárulás kérés a PMTE által TAO pályázatra benyújtott beruházások 

megvalósításához (175/2018.) 
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Tájékoztatók: 

1.). Tájékoztató a közterületi térfigyelő kamerarendszer működéséről (168/2018.) 

2.) Tájékoztató a 2018. évi beruházásokról, felújításokról (170/2018.) 

3.) 2018. évi beruházási-felújítási szerződések (173/2018.) 

Vegyes ügyek 

 

 

 

2018. november 14. rendkívüli nyilvános 
 

1.) Állásfoglalás intézményvezető kiválasztásának módjáról (179/2018.) 

2.) „A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár épületére (8105 Pétfürdő, Hősök tere 5.) 33kWp 

teljesítményű háztartási méretű kiserőmű létesítése” közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapítása (181/2018.) 

 

 

 

2018. november 22. nyilvános 
 

1.) Rendelet a helyi adókról szóló 14/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(182/2018.) 

2.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (185/2018.) 

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

bejelentések alapján tett intézkedésekről. 

4.) Étkezési nyersanyagnormák és a szolgáltatónak fizetendő térítési díj megállapítása 

(188/2018.) 

5.) Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda létszámbővítése (191/2018.) 

6.) Központi háziorvosi ügyeleti feladatok ellátása 2019. január 1-jétől (180/2018.) 

7.) Veszprém Megyei Kormánymegbízott törvényességi felhívása (183/2018.)  

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

Szolgálat ellátására (184/2018.) 

9.) Köztemető parkjának gondozására és fenntartására megkötendő szolgáltatási szerződés 

(187/2018.) 

10.) 2019. évi ellenőrzési munkaterv (195/2018.) 

11.) Önálló indítvány Nagy Zsolt képviselő részéről: Sugár úti gépjárműforgalom elől való 

elzárás (194/2018.) 

12.) Önálló indítvány Miskolczi Ferenc képviselő részéről: Sporttelep villamos energia ellátása 

(196/2018.) 

 

Tájékoztatók: 

1.) Beszámoló a 262/2018.(X.27.) sz. képviselő-testületi határozat alapján tett intézkedésekről 

(189/2018.) 

2.) Tájékoztató az Önkormányzat 2018. I-III. negyedévi gazdálkodásáról (190/2018.) 

3.) Tájékoztató a 2018. évi beruházásokról, felújításokról (192/2018.) 

Vegyes ügyek 
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2018. november 22. zárt 
 

1.) Sajtos István lakáskérelme (186/2018.) 

2.) Liszt Ferenc u. 14. II/ 207. számú lakás volt bérlőjének tartozása (193/2018.) 

3.) Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázat elbírálása (197/2018.) 

 

 

 

2018. november 29. rendkívüli nyilvános 
 

1.) Házi gyermekorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátása (198/2018.) 

2.) Vegyes ügyek 

 

 

 

2018. december 13. nyilvános 
 

1.) Költségvetési rendelet módosítása (210/2018.) 

2.) Rendelet az átmeneti gazdálkodásról (204/2018.) 

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

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

(199/2018.) 

4.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (200/2018.) 

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

bejelentések alapján tett intézkedésekről. 

6.) Településrendezési eszközök módosítása (217/2018.) 

7.) Önkormányzati közfoglalkoztatás (205/2018.) 

8.) Központi háziorvosi ügyelet (206/2018.) 

9.) Törvényességi felügyeleti bírság (209/2018.) 

10.) Helyi Esélyegyenlőségi Program (212/2018.) 

11.) Környezeti állapot beszámoló (201/2018.) 

12.) Remete István és felesége lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása (202/2018.) 

13.) Berhidai út 2/A. szám alatti üzlethelyiség bérleteztetése (203/2018.) 

14.) Miskolczi Ferenc képviselő önálló indítványa: Mo-La-Ri riasztás; Iparbiztonsági 

jegyzőkönyvek kikérése (207/2018.) 

15.) Miskolczi Ferenc képviselő önálló indítványa: Építési telkek 

16.) Nagy Zsolt önálló indítványa: A 2019-es Péti Nyár koncertjeinek lekötése, finanszírozása 

(222/2018.) 

 

Tájékoztatók: 

1.) Gát javítás (208/2018.) 

2.) 2018. évi beruházási-felújítási szerződések (211/2018.) 

3.) Tájékoztató Pétkomm Kft. telephely ügyében (213(2018.) 

4.) Tájékoztató 262/2018(IX.27.) sz. Képviselő-testület határozat alapján tett további   

intézkedésekről (214/2018.) 

5.) Tájékoztató Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ítéletéről (215/2018.) 

6.) Tájékoztató a beruházásokról (218/2018.) 
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7.) Tájékoztató sporttelep futópályájának felújításáról, tervezői árajánlat (221/2018.) 

VEGYES ÜGYEK 

 

 

 

2018. december 13. zárt 
 

1.) 2019. évben lejáró ügyvezetői jogviszony (216/2018.) 

2.) Kultúráért díj 2018. (220/2018.) 

 

 

 

 

 


