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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

1/2019.(I.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

szolgáltatások 2019. január 1-től érvényesíthető díjtételeit a határozat melléklete szerint 

elfogadja. 

 

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

 

Határidő tájékoztatásra: 2019. január 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester    

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2/2019.(I.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Pétfürdő 

Közösségi Ház és Könyvtár, valamint a Pétfürdői Közösségi Televízió 2019. 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: 2019. január 31. 

                  b) a szolgáltatási díj változás átvezetésére: 2019. 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  

3/2019.(I.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. 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: 2019. február 5. 

                    b) eseménynaptár: 2019. február 27. 
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Felelős: a) pontra: Horváth Éva polgármester 

               b) pontra: Angeli Katalin intézményvezető 

(a határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

4/2019.(I.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala VE-09/NEO/03138-6/2018. 

számon Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata részére 2019.01.01. határnappal egészségügyi 

szolgáltatás nyújtására jogosító határozatlan idejű működési engedélyt adott ki a 8105 Pétfürdő, 

Iskola u. 5. szám alatti telephelyre, házi gyermekorvosi ellátás szakma végzésére.  

 

A törzskönyvi nyilvántartás jelenleg csak Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának székhelyét 

tartalmazza, ezért a Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az önkormányzat 

telephelyének nyilvántartásba vételét a Magyar Államkincstárnál kezdeményezze. 

 

Határidő: 8 napon belül 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

5/2019.(I.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szennyvíztelepi független 

villamos energia hálózat kiépítése és transzformátor állomás létesítésé tárgyában a 

Bakonykarszt Zrt kérését megtárgyalta és a megalapozott döntés érdekében az alábbi 

kérdésekre kér választ a Bakonykarszt Zrt-től: 

1.) Műszaki rész:  

1.1. jelenlegi régi szennyvíztisztító villamos teljesítményigénye, 

1.2. mennyi lesz az új, korszerű, nagyobb teljesítményű gépekkel ellátott szennyvíztisztító 

villamos teljesítmény igénye,  

1.3. a Nitrogénművek Zrt nyilatkozzon, hogy az ú igényt bírja-e a hálózat, 

1.4. milyen berendezéseket kívánnak üzembe helyezni (tételes felsorolással), miből adódik az 

összteljesítmény,  

 

2.) Jogszabályi rész: 

2.1. Konkrét jogszabályhelyek megjelölésével vezesse le a Bakonykarszt, hogy szükség van a 

jogszabályi előírások miatt ennek a kiépítésére, mivel a Képviselő-testület álláspontja az, hogy 

a nyertes közbeszerzés a köztes szolgáltatótól is megvalósítható.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

6/2019.(I.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a téli rezsicsökkentés 

végrehajtását követően szükségessé váló intézkedésekről szóló 1364/2018.(VII.27.) Korm. 
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határozat végrehajtásával kapcsolatban úgy határozott, hogy a tűzifa, szén, brikett tüzelőanyag 

igénylő háztartásához történő szállításának költségét maximum1500Ft/háztartás összegben a 

2019. évi költségvetése terhére felvállalja. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a  

a) tűzifa szállítására 2 napot - lehetőség szerint hétvégi (szombat, vasárnap) - felvállaló 

vállalkozóval kössön szerződést, 

b) a szén és brikett szállítására e termékeket árusító Pétfürdőhöz legközelebb levő vállalkozóval 

kössön szerződést, 

c) fentiekre a költségvetés összeállítása során legyen figyelemmel. 

 

Határidő a)-b)pontra: február 1. 

                c)pontra: február 14. 

Felelős mindhárom pontért: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

7/2019.(I.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

2019. április havi ülésen számoljon be az  555/2015.(XI.26.), valamint a 118/2018.(III.29.) 

határozat végrehajtása kapcsán tett intézkedésekről. 

 

Határidő: 2019. április 18. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

8/2019.(I.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

280/2018.(X.18.),  292/2018.(XI.22.)  293/2018.(XI.22.), 299/2018.(XII.22.), 

310/2018.(XII.13.), 311/2018.(XII.13.),     314/2018.(XII.13.), 315/2018.(XII.13.), 

316/2018.(XII.13.),    317/2018.(XII.13.),     319/2018.(XII.13.),    320/2018.(XII.13.),  

321/2018.(XII.13.),    324/2018.(XII.13.),     326/2018.(XII.13.),    327/2018.(XII.13.), 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

9/2019.(I.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Hivatalban foglalkoztatott  

a) köztisztviselők részére a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi 

L. törvény 60. § (6) bekezdésében foglalt lehetőséggel élve 2019. évre – január 1-től 

visszamenőleg - a köztisztviselői illetményalapot 60.000 .- Ft-ban állapítja meg. A 2017-ben 
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bevezetett képzettségi pótlék fedezetére a költségvetés személyi juttatások előirányzatán belül 

– az illetményalap emelést is figyelembe véve – 2019. évben is fedezetet biztosít; 

b) középfokú végzettségű közszolgálati dolgozók (köztisztviselők, ügykezelő) részére – a 

közszolgálati és közalkalmazotti illetményrendszer különbségéből adódó hátrányok 

kiküszöbölése érdekében – a 2019. évi jutalmazási előirányzaton belül elkülönítve, a munka 

értékelésen alapuló jutalmazására fordítható kereten felül, a garantált bérminimummal 

számított éves bértömeg 15 %-ának megfelelő mértékű előirányzatot biztosít.  

 

2.) A Képviselő-testület  

a) az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott közalkalmazottak fenntartó által 

garantált illetményemelésének mértékét 2019. január 01-től 2019. december 31-ig az alábbiak 

szerint állapítja meg: 

aa) az alapfokú végzettséggel rendelkező közalkalmazottak esetében az önkormányzati 

bérkiegészítés mértéke 32%, 

ab) a középfokú végzettségű közalkalmazottak esetében az önkormányzati bérkiegészítés 

mértéke 35%, 

ac) a felsőfokú végzettségű közalkalmazottak esetében az önkormányzati bérkiegészítés 

mértéke 48%; 

b) az ac) pontban foglaltaktól eltérően  

ba) az életpályamodell részeként központi béremelésben részesült felsőfokú végzettségű 

közalkalmazottak (óvodapedagógusok, védőnők) esetében a garantált bérminimum 8%-ának 

megfelelő mértékű fenntartó által garantált illetményemelést biztosít;    

bb) az ágazati (szociális, kulturális, bölcsődei) pótlékban részesülő, felsőfokú végzettségű 

közalkalmazottak az ac) pont szerinti fenntartói illetményemelés és az ágazati pótlék közötti 

különbözetre jogosultak, melyen felül a Képviselő-testület részükre további, a garantált 

bérminimum 8%-ának megfelelő mértékű fenntartó által garantált illetményemelést biztosít;    

bc) a magasabb vezető állású intézményvezetők esetében a garantált bérminimum 8 %-a helyett 

10 %-os mértékű a ba) és bb) pont szerinti illetményemelést biztosít. 

 

3.) A Képviselő-testület a polgármester részére – a vezetői illetménymegállapítás 

különbségéből adódó hátrányok kiküszöbölése érdekében – a 2019. évi jutalmazási 

előirányzaton belül elkülönítve, a munka értékelésén alapuló jutalmazására fordítható kereten 

felül, a garantált bérminimummal számított éves bértömeg 15 %-ának megfelelő mértékű 

előirányzatot biztosít. 

  

4.) 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  

10/2019.(I.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatnál és 

intézményeinél foglalkoztatott dolgozók  
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a) 2019. évi jutalmazásának céljából a 2019. évi költségvetés személyi juttatás kiadási 

előirányzatán belül a jutalmazásra felhasználható keret mértékét valamennyi intézménye 

esetében az intézmény 2019. január 1-én érvényes rendszeres havi bértömegének 2,5 

szorosában állapítja meg.  

b) cafetéria juttatásának céljából – a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 

2018. évi L. törvény 60. § (4) bekezdésében előírt korlátra figyelemmel – 2019. 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  

11/2019.(I.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a strand engedélyezéséhez az 

előzetes környezetvédelmi eljáráshoz elkészítendő természetvédelmi, környezetvédelmi, 

vízjogi környezet és vízvédelmi fejezetek elkészíttetésére 1.700. ezer Ft + Áfa = 2.160 ezer 

forintot irányoz elő a 2019. évi költségvetésben.  

 

Felhatalmazza a Polgármestert a megrendelés kiadására, valamint a szerződés aláírására, 

egyben felkéri, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet előkészítésekor a határozatban 

foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő a megrendelésre: 2019. február 5. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

12/2019.(I.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete szerződést köt a pétfürdői strand 

tervezőjével a vízjogi, építésügyi és környezetvédelmi engedélyezési eljárások lefolytatására és 

bonyolítására.  

 

A bonyolítás díja 600.000,- Ft + Áfa = 762.000,- Ft. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2019. évi 

költségvetés előkészítésénél a határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő a szerződés megkötésére: 2019. február 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

13/2019.(I.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a strandfürdő létesítményei 

alapozási terveinek elkészítéséhez kiegészítő talajfeltárást végeztet. 

5 db CPTu szondázás költsége 1.250.000,- Ft + Áfa = 1.587.500,- Ft. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert a munkák megrendelésére, egyben felkéri, hogy a 2019. évi 

költségvetés előkészítésénél a határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő a szerződés megkötésére: 2019. február 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

14/2019.(I.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdő Nagyközség 

Önkormányzata és a TÉR-METSZET Építési és Mérnöki Iroda Kft. között 2017. november 24-

én megkötött Tervezési szerződést az alábbiak szerint módosítja 

 

Szerződés 2.22. pontja kiegészül 

 

14. cölöpalapozás tervezése        1.850.000,-Ft + Áfa 

Összesen: 1-14.                         12.340.000,-Ft + Áfa 

 

Szerződés 3.1.2. pontja 12.340.000,- Ft + 27% Áfa-ra módosul. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására, egyben felkéri, hogy a 2019. 

évi költségvetés előkészítésénél a határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő a szerződés módosítására: 2019. február 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

15/2019.(I.24.) 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 polgármester által – a 306/2018.(XI.29.) számú képviselő-testületi határozat 2. pontjában 

adott felhatalmazás alapján – aláírt feladatellátási szerződés e határozat melléklete szerinti 

módosítását elfogadja, azt tudomásul veszi. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot és a szerződésmódosítást a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelő illetékes szerve, valamint a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Veszprémi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya részére küldje meg. 
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Határidő: 2019. január 30. 

Felelős:  Horváth Éva polgármester 

(a határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

16/2019.(I.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/A § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 

307/2018.(XI.29.) számú képviselő-testületi határozat alapján 2019. január 1-től foglalkoztatott 

Bánó Hajnalka Várpalota, Péti út 71. szám alatti lakost 2019. január 1-i hatállyal a házi 

gyermekorvosi körzet önkormányzati finanszírozásban történő működtetésének időtartamára, 

gyermekápoló és asszisztensi feladatok ellátására, 3311 FEOR számú ápoló, asszisztens 

munkakör teljes munkaidőben (napi 8 óra) történő foglalkoztatással kinevezi.  

 

Illetményét az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi 

LXXXIV. törvény 2. melléklete szerinti bértábla, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet, az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben 

dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás 

igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet és 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata átmeneti gazdálkodásáról szóló 16/2018. (XII.17.) 

önkormányzati rendelet alapján bruttó 231 982.- Ft-ban állapítja meg. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy egyéb munkáltatói jogkörében eljárva Bánó Hajnalka kinevezési 

okmányainak elkészítéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2019. január 25. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

17/2019.(I.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátási 

körzetek megállapításáról szóló 6/2017. (V.5.) rendeletének 4. §-a szerinti, a település teljes 

közigazgatási területére kiterjedő gyermek háziorvosi körzet feladatainak ellátására e határozat 

melléklete szerinti nyilvános pályázatot ír ki. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a felhívás települési honlapon, a 

Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján, az Országos Alapellátási Intézet 

honlapján, Magyar Orvosi Kamara honlapján valamint a képzést végző egyetemek hirdető 

felületén történő megjelentetéséről.  

 

Határidő: a pályázat megjelentetésére: 2019.február 28. 

Felelős:  Szabóné Czifra Melinda jegyző 
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(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

18/2019.(I.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta Dombi Norbert 

képviselő javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület 2019. évi munkatervében a június 

hónapra tervezett ülés időpontja június 20-a legyen.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

19/2019.(I.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2019 

február-októberi időszakra szóló 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  

20/2019.(I.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hivatalvezetője által 2019. január 15-én 

véleményezésre megküldött, a Pétfürdőn kötelező felvételt biztosító Horváth István Általános 

Iskola felvételi körzethatárának megállapítására vonatkozó tervezettel – amelyben a Horváth 

István Általános Iskola kötelező felvételi körzete Pétfürdő település közigazgatási területe – 

egyetért. 

 

Határidő a határozat megküldésére: 2018. február 15. 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

21/2019.(I.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Bizottság civil 

szervezetek 2018. évi támogatásáról szóló beszámolóját elfogadja. 
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A Humán Bizottság hatáskörébe tartozó támogatási keret 2018. évi pénzmaradványnak – 

65.000.- Ft felhasználásáról a Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés elfogadásakor dönt. 

 

Határidő: a 2019. évi költségvetést tárgyaló testületi ülés 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

22/2019.(I.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

10.) nyári nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

„A Bölcsőde 2019. június 1. és 2019. augusztus 31. közötti munkanapokon az alábbiak 

szerint tart nyitva: 

június 1. és  augusztus 9. között: 5.30 órától 16.00 óráig; 

augusztus 12. és  augusztus 23. között: nyári karbantartási munkálatok miatt zárva; 

augusztus 26. 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 (a gyermeknek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van 

szüksége, a gyermeket egyedülálló vagy időskorú személy neveli, a gyermek szülője, törvényes 

képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni) miatt napközbeni 

ellátásukról nem tudnak gondoskodni,  a bölcsőde zárva tartása alatti alternatív napközbeni 

ellátás megszervezéséről a gyermekjóléti alapellátás keretében gondoskodni kell. 

 

Határidő: a szülők tájékoztatására és nyilatkoztatására: 

                  2019. február 28. 

                  a polgármester tájékoztatására: 2019. március 18. 

Felelős: Papp Alexandra intézményvezető 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

23/2019.(I.24.) 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.) 2019. évi 

nyitvatartási idejét az alábbiak szerint határozza meg: 
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„Az Óvoda 2019. január 1. és 2019. december 31. közötti munkanapokon az alábbiak 

szerint tart nyitva: 

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

augusztus 10. és  augusztus 23. között: nyári karbantartási munkálatok miatt zárva; 

augusztus 26. és december 20. között: 5.30 órától 16.30 óráig 

december 23. és 2020. január 01. 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 (a gyermeknek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van 

szüksége, a gyermeket egyedülálló vagy időskorú személy neveli, a gyermek szülője, törvényes 

képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni) miatt napközbeni 

ellátásukról nem tudnak gondoskodni,  az óvoda zárva tartása alatti alternatív napközbeni 

ellátás megszervezéséről a gyermekjóléti alapellátás keretében gondoskodni kell. 

 

Határidő: a) a nyitvatartás közzétételére az óvoda hirdetőtábláján: 2019. február 4. 

                  b) a nyitvatartás közzétételére a helyi televízió képújságjában és az önkormányzati  

                      honlapon: 2019. február 4. 

        c) a szülők tájékoztatására és nyilatkoztatására: 2019. február 28. és  

                       2019. október 31. 

                   d) a polgármester tájékoztatására: 2019. március 8. és 2019. november 8. 

                   e) igény esetén az alternatív napközbeni ellátás módjára vonatkozó javaslat  

                       előterjesztésére: 2019. március havi testületi ülés és a 2019. 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  

24/2019.(I.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a PMTE elnökét, hogy az 

önkormányzati sport közfeladatok ellátásra kötött PMTEvégrehajtásáról szóló beszámolóját a 

2019. február 28-i ülésre az alábbiak szerint egészítse ki: 

1.) Sportszervezési feladatok: 

1.1. Hogyan biztosítja és koordinálja a közösségi sportéletet?  

1.2. Hogyan vesz részt a sportszervezésekben?  
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1.3. Az iskolákkal hogyan látja el a diák- és szabadidősport tevékenységeket? 

1.4. Hogyan működik együtt állami, önkormányzati szervekkel, társadalmi és egyéb 

szervezetekkel.  

2) Gazdálkodási feladatok: 

2.1. A kapott 100 millió forint körüli értékű vagyont hogyan üzemeltette,  

2.2. milyen költségek merültek fel a gazdálkodás során, 

2.3. milyen karbantartásokra került sor,  

2.4. hogyan alakultak a bevételek, a bérleti díjak,  

2.5. hogyan tudta a vagyont hasznosítani?  

 

Határidő: az új beszámolásra 2019. február 28. 

Felelős: Horváth Éva polgármester és Nagy Zsolt PMTE elnök  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

25/2019.(I.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

írásban keresse meg a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t a 7207.számú országos közút településen 

átvezető szakaszának katasztrofális, balesetveszélyes állapota miatt azonnali felújítását kérve. 

 

Határidő: megkeresés elküldésére: 2019. február 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

26/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Helt Tamás Pétkomm Kft 

ügyvezetői állására benyújtott pályázatát érvénytelennek tekinti, mer a pályázó végzettsége 

nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

27/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „PÉTKOMM” Pétfürdői 

Kommunális és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjévé – a jelenlegi ügyvezető határozott idejű 

munkaszerződésének lejárta miatt - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

3:109. § (2) és (4) bekezdése   alapján Nagy Ottó László (szül.h: Várpalota, szül.idő: 1960. 

augusztus 22.,an.szül.neve: Gyenes Éva Margit) 8105 Pétfürdő, Bocskai utca 10. szám alatti 

lakost  választja. A Ptk 3:112. § (1) bekezdése értelmében a vezető tisztségviselő a társaság 

ügyvezetését 5 éves határozott idejű munkaviszonyban látja el. 

 

Havi bruttó munkabérét a Pétkomm Kft. ügyvezetője, a felügyelő bizottsági tagjai és a 

képviselő-testület által meghatározott vezető állású munkavállalói javadalmazásának, 

juttatásának módjáról, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről szóló Szabályzatban 
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foglaltaknak megfelelően 2019. évre 510.000.- Ft-ban (a minimálbér 3,42 %-ában) állapítja 

meg.  

 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy Nagy Ottó László jelenlegi munkahelyén lejáró 

felmondási idejét követő naptól a munkaszerződést megkösse.  

 

Határidő a) 2019. a határozat megküldésére: március 5.  

                b) alapító okirat módosítás előterjesztésére: 2018. április 18.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

28/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

16. számú részletező tábla alapján elfogadja az ÓVODA 2019. évi működési költségvetésének 

tervezetét 96 489 ezer Ft bevétellel és 197 600 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. Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda részletező tábla a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

29/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Óvoda 2019. évi felhalmozási 

kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 300 

Laptop 210 

2 db ivókút 200 

Vagyonvédelmi kamerarendszer 460 

Konyha felújítás II. 2 000 

Földszinti folyosók és szélfogók felújítása 1 600  

Udvari vízelvezető rendszer felújítása (feltárás, csere) 2 000 

Összesen: 6 770 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

30/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

18. számú részletező tábla alapján elfogadja a GONDOZÁSI KÖZPONT 2019. évi működési 

költségvetésének tervezetét 55 413 ezer Ft bevétellel és 139 803 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 18. "Gondozási Központ” részletező tábla a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

31/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Gondozási Központ 2019. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 1 400 

Védőnők: ajtó és ablakcsere 1 000 

Összesen: 2 400 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

32/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

17. számú részletező tábla alapján elfogadja a KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2019. évi 

működési költségvetésének tervezetét 7 912 ezer Ft bevétellel és 108 615 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 17. " Közösségi ház és Könyvtár” részletező tábla a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

33/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a Közösségi Ház és Könyvtár beruházási táblájából a 3.3 

soron beállított Fűtés korszerűsítés: kivitelezés 10 500 ezer Ft előirányzatát törölje. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

34/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Pénzügyi 

Bizottság javaslatát, mely szerint a Közösségi Ház és Könyvtár beruházási táblájából a 3.5 

soron beállított Színházterem akusztika 8 800 ezer Ft előirányzatát törölje. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

35/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a 

Településfejlesztési Bizottság javaslatát, mely szerint a Közösségi Ház és Könyvtár beruházási 

táblájába a 3.6 soron a Stúdió hangszigetelésére 1 800 ezer forintot irányozzon elő. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

36/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a 

Településfejlesztési Bizottság javaslatát, mely szerint a Közösségi Ház és Könyvtár beruházási 

táblájába 3.10 soron a „Nagyterem” tükörfal kivitelezésére 500 ezer forintot irányozzon elő. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

37/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közösségi Ház 2019. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 2 700 

Fűtés korszerűsítés: terv felülvizsgálat 500 

Fűtés korszerűsítés: kivitelezés 10 500 

Fűtés korszerűsítés: műszaki ellenőrzés 500 

Színházterem akusztika 8 800 

Hangkeverőpult (színházterem) 1 000 

Televíziós montírozógépek (2db) 1 200 
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„Képújság” gép és szoftver csere 850 

Keverő + virtuális stúdió 6 000 

Összesen: 32 050 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

38/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

számú részletező tábla alapján elfogadja a POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. évi működési 

költségvetésének tervezetét 2 540 ezer Ft bevétellel és 205 902 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 

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

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

39/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

számú részletező tábla alapján elfogadja az ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT 2019. 

évi működési költségvetésének tervezetét 50 ezer Ft bevétellel és 1 330 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 " 2. Állategészségügy” részletező tábla a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

40/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

számú részletező tábla alapján elfogadja a KÖZVILÁGÍTÁS 2019. évi működési 

költségvetésének tervezetét 0  Ft bevétellel és 12 319 ezer Ft kiadással. 

 

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

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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Határidő: költségvetési rendelet 

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

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

41/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

számú részletező tábla alapján elfogadja a KÖZTEMETŐ 2019. évi működési költségvetésének 

tervezetét 2 000 ezer Ft bevétellel és 12 709 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  

42/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

számú részletező tábla alapján elfogadja a NEM VESZÉLYES HULLADÉK KEZELÉSE, 

KÖZTISZTASÁG 2019. évi működési költségvetésének tervezetét 0  Ft bevétellel és 13 365 

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 

(Az "5. Nem veszélyes hulladékkezelés, köztisztaság” részletező tábla a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

43/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

. 

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

számú részletező tábla alapján elfogadja a ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS 2019. évi működési 

költségvetésének tervezetét 0  Ft bevétellel és 33 960 ezer Ft kiadással. 

 

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

Képviselő-testület elé.  
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Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

(A " 6. Zöldterület-kezelés” részletező tábla a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

44/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

számú részletező tábla alapján elfogadja a KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 2019. évi működési 

költségvetésének tervezetét 6 787 ezer Ft bevétellel és 26 143 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  

45/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

számú részletező tábla alapján elfogadja a PARK, FÜRDŐ, STRAND ÉS TÓ ÜZEMELTETÉS 

2019. évi működési költségvetésének tervezetét 0 Ft bevétellel és 5 389 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 " 8. Strand és tó üzemeltetés” részletező tábla a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

46/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

számú részletező tábla alapján elfogadja a SPORTLÉTESÍTMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE ÉS 

FEJLESZTÉSE 2019. évi működési költségvetésének tervezetét 0 Ft bevétellel és 3 048 ezer 

Ft kiadással. 

 

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

Képviselő-testület elé.  
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Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

(A " 9. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése” részletező tábla a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

47/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint 10. Utak, hidak üzemeltetése 2019. évi költségvetése 

részletező tábla 2. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatok előirányzatát az utak karbantartására 

15 000 ezer forinttal növelje meg.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

48/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

10. számú részletező tábla alapján elfogadja az UTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE 2019. évi 

működési költségvetésének tervezetét 0 Ft bevétellel és 10 795 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. Utak, hidak” részletező tábla a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

49/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

11. számú részletező tábla alapján elfogadja a VÍZELLÁTÁS, FELSZÍNI VÍZELVEZETÉS, 

IVÓVÍZ ÉS SZENNYVÍZ 2019. évi működési költségvetésének tervezetét 0 Ft bevétellel és 2 

460 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 " 11. Vízellátás, Felszíni vízelvezetés, Ivóvíz és Szennyvíz” részletező tábla a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.) 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

50/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

12. számú részletező tábla alapján elfogadja az ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL VALÓ 

GAZDÁLKODÁS (ORVOSI RENDELŐ) 2019. évi működési költségvetésének tervezetét 1 

270 Ft bevétellel és 3 239 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. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (Orvosi Rendelő)” részletező tábla a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

51/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

13. számú részletező tábla alapján elfogadja a HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS 2019. évi 

működési költségvetésének tervezetét 3 780 Ft bevétellel és 20 283 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. Háziorvosi alapellátás” részletező tábla a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

52/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint 14. Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok 

2019. évi költségvetése részletező tábla 5. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 

(szabadság megváltás) során előirányozott 1 097 ezer forintot a felére csökkentse. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

53/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

14. számú részletező tábla alapján elfogadja a SZAKFELADATRA NEM SOROLHATÓ 

FELADATOK 2019. évi működési költségvetésének tervezetét 0 Ft bevétellel és 214 987 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. Szakfeladatra nem sorolható feladatok” részletező tábla a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

54/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

15. számú részletező tábla alapján elfogadja Az ISKOLA- GYERMEKÉTKEZETÉS 2019. évi 

működési költségvetésének tervezetét 13 862 Ft bevétellel és 46 870 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. Iskola-Gyermekétkeztetés” részletező tábla a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

55/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a II. Átadott pénzeszközök 2019. évi költségvetése részletező 

tábla 6. során Civil szervezetek támogatására (Testületi hatáskör) előirányozott 3 000 ezer 

forintot 2 000 ezer forintra csökkentse. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

56/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a II. Átadott pénzeszközök 2019. évi költségvetése részletező 
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tábla 6. során Polgárőrség támogatására előirányozott 1 650 ezer forintot 1 000 ezer forintra 

csökkentse. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

57/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

„II. Átadott pénzeszközök 2019. évi költségvetése” részletező tábla alapján az ÁTADOTT 

PÉNZESZKÖZÖK költségvetési tervezetét 72 988 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  

58/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

„III. Szociálpolitikai juttatások 2019. évi költségvetése” részletező tábla alapján a 

SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK költségvetési tervezetét 1 000 Ft bevétellel és 48 480 

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

képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

59/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés 

tervezetben a céltartalékot az alábbiak szerint fogadja el:  

1.) Környezetvédelmi alap     3 051 ezer forint 

2.) Lakóház energetikai program  12 000 ezer forint 

3.) Strand építés    40 000 ezer forint 

4.) Civil szervezetek támogatása    5 000 ezer forint 

     

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

Képviselő-testület elé.  
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Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

60/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Iskola 2019. évi felhalmozási 

kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 600 

Garanciális visszatartás Berhidai út 54. lépcső 251 

Garanciális visszatartás: előtető 190 

Garanciális visszatartás: ablakcsere 15 

Garanciális visszatartás: kosárlabda pálya műanyag 

borítás 218 

Összesen: 1 274 

 

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  

61/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai közül az 5.2 

soron beállított 7 db számítógép beszerzés 1 750 ezer forint előirányzatát törölje. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

62/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai közül az 5.4 

soron beállított Laptop (2 db) beszerzés 400 ezer forint előirányzatát törölje.  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

63/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2019. 

évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 1 000 

7 db számítógép 1 750 

Hivatali épületek között ASP összeköttetés kiépítése 600 

Laptop (2 db) 400 

Szerver helyiség: klíma 400 

Szalagfüggöny (régi épület) 325 

Összesen: 4 475 

 

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  

64/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Temető 2019. évi felhalmozási 

kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszköz 400 

Urnakeszon (23 db) 2 300 

Új temetőrész (tereprendezés: tervezés, 

kivitelezés) 4 000 

Összesen: 6 700 

 

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

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

65/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a Községgazdálkodás felhalmozási kiadásai 7.3 során 

Térfigyelő kamerarendszer bővítésére előirányzott 4 000 ezer forintot törölje.  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

66/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Községgazdálkodás 2019. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 300 

Garázstelep tervezés, engedélyezés 1 500 

Térfigyelő kamerarendszer bővítés 4 000 

Rendezési terv, HÉSZ 5 800 

Összesen: 11 600 

 

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  

67/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felszíni vízelvezetés 2019. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Vízkár elhárítási terv 2 000 

Szakvélemény 500 

Összesen: 2 500 

 

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

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

68/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tó 2019. évi felhalmozási 

kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 400 

Összesen: 400 
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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  

69/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a Strand 2019. évi felhalmozási kiadásai 10.7 soráról a 

Kivitelezés, beruházás bonyolítására előirányzott 20 000 ezer forint kerüljön céltartalékba.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

70/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a Strand 2019. évi felhalmozási kiadásai 10.8 soráról a 

Kivitelezésre (előleg, részszámla) előirányzott 130 000 ezer forint kerüljön céltartalékba.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

71/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Strand 2019. évi felhalmozási 

kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Képviselő-testület elé.  

 

 

Beruházás ezer Ft 

Természetvédelmi, környezetvédelmi vízvédelmi 

tanulmányok 2 200 

Kiegészítő talajfeltárások 1 600 

Strand tervezés 21 400 

Strand engedélyezés (illetékek) 600 

Engedélyezés bonyolítás 762 

Közműfejlesztés 8 000 

Kivitelezés, beruházás bonyolítása 20 000 

Kivitelezés (előleg, részszámla 130 000 

Összesen: 184 562 
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Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

72/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Parkfenntartás 2019. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 500 

Templom téri játszótér: homokozó 250 

Játszótéri eszközök 1 000 

Játszótéri eszközök felújítására 2 000 

Összesen: 3 750 

 

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

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

73/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint az Utak, hidak 2019. évi felhalmozási kiadásai 12.7 során 

Várpalota-Pétfürdő összekötő út felújítása tervezése előirányzott 500 ezer forintot törölje.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

74/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Utak, hidak 2019. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 500 

Garanciális visszatartás járda építés (Bánya u. - Kaposi 

víztározó) 183 

Garanciális visszatartás (Ifjúság útja – Temető utca) 629 

Garanciális visszatartás (2014. előtti) 214 

Garanciális visszatartás: járda (Újmandulás, Klapka, 

Kazinczy, Kosztolányi) 1681 
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Várpalota-Pétfürdő összekötő út felújítás tervezés 500 

Akácfa u. járda felújítás tervezés (Berhidai-Ady-Zalai-

Temető) 500 

Akácfa u. járda felújítás 13000 

Akácfa u. járda felújítás: műszaki ellenőrzés 300 

Újmandulás – Ösküi u. járda felújítás: tervezés 1 200 

Iskola u. – Berhidai u. sarok: tervezés, engedélyezés 600 

Iskola u. Berhidai u. sarok: kivitelezés 3 000 

Iskola u. – Berhidai u. sarok: műszaki ellenőrzés 300 

Nyárfa utca tervezés 700 

Összesen: 23 307 

 

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

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

75/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közvilágítás 2019. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

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

Liszt Ferenc u. 14. parkoló: 1 db napelemes oszlop 200 

Közvilágítás bővítés 1 000 

Összesen: 1 360 

 

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  

76/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint az Ivóvíz, szennyvíz 2019. évi felhalmozási kiadásai közé a 

Micsurinban építési telkek kialakításához gerincvezeték tervezésre, kivitelezésre 8 000 ezer 

forintot irányozzon elő. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

77/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ivóvíz, szennyvíz 2019. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Felújítás ezer Ft 

Garanciális visszatartás – Temető u. ivóvíz vezeték 58 

Kútbekötő vezeték kiváltása hidraulikai 

felülvizsgálattal (GFT) 8 900 

Kút villamos-energia kiváltás (GFT) 8 000 

Összesen: 16 958 

 

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

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

78/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint az Orvosi rendelő 2019. évi felhalmozási kiadásai 15.2 során 

beállított Kültéri lapburkolat cseréjére előirányzott 1 500 ezer forintot 1 000 forinttal 

csökkentse. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

79/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint az Orvosi rendelő 2019. évi felhalmozási kiadásai 15.4 során 

beállított Kazánház rekonstrukció kivitelezése előirányzatot törölje.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

80/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Orvosi rendelő 2019. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Felújítás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 500 

Kültéri lapburkolat csere 800 
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Kazánház rekonstrukció: engedélyezés felülvizsgálat, 

tervezés, műszaki ellenőrzés 650 

Kazánház rekonstrukció: kivitelezés 6 500 

Gyermekorvosi rendelő:  

Kisértékű tárgyi eszközök 600 

Bejárati ajtó csere 300 

Összesen: 9 350 

 

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

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

81/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Köztisztaság 2019. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 500 

Összesen: 500 

 

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

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

82/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sporttelep 2019. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Tetőszigetelés II. ütem 2 139 

Öltözők, vizesblokk felújítás kivitelezése 9 100 

Öltözők, vizesblokk felújítás: tervezés, műszaki 

ellenőrzés 775 

Konténer WC lokk tervezés, műszaki 

ellenőrzés 125 

Konténer WC blokk kivitelezés 3 300  

Közvilágítási oszlop átalakítása 930 

Sporttelepi út tervezés, műszaki ellenőrzés 500 
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Villamos mérőhely kialakítása 387 

Futópálya tervezés, kivitelezés 20 000  

Összesen:                       37 256 

 

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

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

83/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szakfeladatra nem sorolható 

önkormányzati feladatok 2019. évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Adósságkonszolidációs pályázat terhére: 

Közösségi Ház  

Moziprojektor 6 980 

Külső hőszigetelés, nyílászáró csere 50 100 

HMKE műszaki ellenőrzés 400 

Hőszigetelés műszaki ellenőrzés 990 

Bölcsőde: fejlesztési támogatás terhére  

Padlófűtés blokkcsere 1500 

Összesen: 59 970 

 

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

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

84/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Humán 

Bizottság javaslatát, mely szerint z Ingatlanvásárlás 2019. évi felhalmozási kiadásai 19.2 során 

a Lakásvásárlás előirányzatát 5 000 forinttal növelje.  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

85/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

javaslatát, mely szerint az Ingatlanvásárlás 2019. évi felhalmozási kiadási 19.3 soron bővüljön 

a Micsurinban a telekkialakításhoz szükséges kisajátítási költségek 2 500 ezer forintos 

előirányzatával.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

86/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ingatlanvásárlás 2019. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Telekvásárlás 20 000 

Lakásvásárlás 10 000 

Összesen: 30 000 

 

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

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

87/2019.(II.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester által előterjesztett 

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

Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.305.685 ezer Ft-

ban, kiadási főösszegét 1.715.181 ezer Ft-ban, a hiányt – melynek fedezete a várható 2018. évi 

költségvetési maradvány – 409.496 ezer Ft-ban állapítja meg. 

Az összes tartalékot 99.714 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből az általános tartalék 39.663 ezer 

Ft, a céltartalék pedig 60.051 ezer forint.  

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

Képviselő-testület elé. 

 

Határidő: 2019. február 28-i testületi ülés 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

88/2019.(II.28).) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

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

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

felújításának támogatására beérkezett pályázatok elbírálása (Arday Péter)” tárgyú, 23/2019. 

számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

89/2019.(II.28).) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

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

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján elrendeli a „Pétkomm Kft ügyvezetése 

2019. március 6-tól” tárgyú, 38/2019. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

90/2019.(II.28).) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

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

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján elrendeli a „Ajánlattétel a Berhidai út 

5. számú társasház tulajdonosainak” tárgyú, 41/2019. számú előterjesztés zárt ülésen történő 

tárgyalását. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

91/2019.(II.28).) 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) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

92/2019.(II.28).) 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 2019. évi Közművelődési 

https://uj.jogtar.hu/
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munkatervét, valamint annak részeként az éves szolgáltatási tervét e határozat mellékleteként 

jóváhagyja. 

 

Határidő: a)  a határozat megküldésére: 2019. március 10. 

                  b) a szolgáltatási terv helyi közzétételére: 2019. március 15. 

Felelős:  a) pontért: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

               b) pontért: Angeli Katalin intézményvezető 

(a határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

93/2019.(II.28).) 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) 2019. évi Könyvtári szakmai munkatervét e határozat 1. mellékleteként, 

b) 2018. évi Könyvtári szakmai 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 megküldésre:2019. március 10. 

                  b) a munkaterv és beszámoló megküldésére: 2019. március 15. 

Felelős: a) pontért: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

              b) pontért Angeli Katalin igazgató 

(a határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

94/2019.(II.28).) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 

évi CXL. törvény 83/A. § (2) bekezdésében maghatározott feladatköre teljesítése érdekében 

a március havi ülésre terjessze elő a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 3/2000. 

(III.10.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát.  

 

Határidő: 2019. március 29. 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

95/2019.(II.28).) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
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Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

92/2018.(II.22.),  292/2018.(XI.22.)  295/2018.(XI.22.), 301/2018.(XI.22.), 

302/2018.(XI.22.), 304/2018.(XI.22.),      306/2018.(XI.29.), 307/2018.(XI.29.), 

321/2018.(XII.13.),    328/2018.(XII.13.), 1/2019.(I.24.),  2/2019.(I.24.), 

4/2019.(I.24.),  5/2019.(I.24.),  6/2019.(XII.13.),         9/2019.(I.24.), 

10/2019.(I.24.), 11/2019.(I.24.),          12/2019.(I.24.), 13/2019.(I.24.), 

14/2019.(I.24.),          16/2019.(I.24.), 20/2019.(I.24.), 24/2019.(I.24.),  

25/2019.(I.24.),  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

96/2019.(II.28).) 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. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy e határozatot Berhida város polgármestere részére küldje 

meg.  

 

Határidő: 2019. március 5. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

97/2019.(II.28).) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

1. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata, mint alapító nevében eljárva Pétfürdő Nagyközség 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az 

ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 59. § (1) bekezdés e) 

pontja alapján a nyilvántartást vezető Veszprémi Törvényszéken kérelmet terjeszt elő a 

Kistérségi Bűnmegelőzési Közalapítvány Várpalota (8100 Várpalota, Gárdonyi út 39.) jogutód 

nélküli megszűnését eredményező ok – a Közalapítvány több, mint három éven át a célja 

megvalósítása érdekében nem folytatott tevékenységet [Ptk. 3:403. § (1) bekezdés c) pont] – 

megállapítása iránt. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Veszprémi Törvényszéken 

valamennyi alapító önkormányzattal együttesen terjesszen elő kérelmet a Kistérségi 
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Bűnmegelőzési Közalapítvány Várpalota vonatkozásában jogutód nélküli megszűnést 

eredményező ok megállapítására irányuló polgári nemperes eljárás lefolytatása céljából. 

 

3. A Képviselő-testület meghatalmazza Várpalota Város Önkormányzatát, hogy a bírósági 

eljárás során valamennyi alapító nevében eljárjon és jognyilatkozatot tegyen, ideértve 

különösen a kérelem benyújtását. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozatot küldje meg Várpalota 

Város polgármesterének.  

 

Határidő megküldésre: 2019. március 4. 

Felelős: Horváth Éva polgármester    

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

98/2019.(II.28).) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kegyelet 2000 Kft. által 

benyújtott szerződésmódosító javaslatát nem fogadja el.  

Felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa a Kft. igazgatóját.  

 

Határidő megküldésre: 2019. március 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester    

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

99/2019.(II.28).) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

nyitva tartását (látogathatóságát) 2019. április 1-től nem korlátozza. 

Felkéri a jegyzőt, hogy a temető és a temetkezések rendjéről szóló 13/2012 (VI.25.) 

önkormányzati rendelet vizsgálja felül és a módosító rendelet-tervezet terjessze elő a március 

havi képviselő-testületi ülésre. 

 

2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a rendeletmódosításnak megfelelő - a 

Kegyelet 2000 Kft.-vel kötött - Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés módosítását 

kezdeményezze és terjessze elő a március havi képviselő-testületi ülésre.  

 

Határidő: a) a határozat megküldésre: 2019. márciusi 10. 

                   b) a rendelet és szerződés módosítására: 2019. március havi testületi ülés 

Felelős:  Horváth Éva polgármester és  

               Szabóné  Czifra Melinda jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

100/2019.(II.28).) SZÁMÚ HATÁROZATA: 
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Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sporttelep épületeinek belső 

felújításával a Milán-Ép Kft.-t (Pétfürdő, Bocskai utca 36.) bízza meg. 

A kivitelezés költsége: bruttó 8.596.875, melynek fedezete a költségvetési rendeletben e célra 

előirányzott keret.  

A testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. 

Határidő szerződéskötésre: 2019. március 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

101/2019.(II.28).) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Bizottság, a 

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

beszámolót  e l f o g a d j a. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

102/2019.(II.28).) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a PMTE elnöke és a 

Polgármester beszámolóját az önkormányzati sport közfeladatok ellátásra kötött 

együttműködési és feladatellátási szerződés végrehajtásáról elfogadja. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a határozatról tájékoztassa a PMTE elnökét. 

 

Határidő: 2019. március 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester    

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

103/2019.(II.28).) 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 

           2019. április 23.  (kedden)           8.00 órától  16.00 óráig 

           2019. április 24. (szerdán)            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: 2019. március 20.  
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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  

104/2019.(II.28).) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 2019. évi, 

összesen 49 nap szabadságának ütemezését – az előterjesztésében jelzett igényét figyelembe 

véve – az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

1.) A polgármester egybefüggően  

a) 2019. május 13. és 2019. május 17.  között, 

b) 2019. július 29. és 2019. augusztus 19. között,  

vesz igénybe összesen 21 nap szabadságot. 

 

2.) A fennmaradó 28 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, 2019. október 1-ig 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

105/2019.(II.28).) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az RTL Klub „Édesítő” című 

műsor ajánlatával kapcsolatban úgy határozott, hogy további felvilágosítást kér az RTL Klubtól 

arra vonatkozóan, hogy 

a) az adott műsor mivel foglalkozik, 

b) a település hogyan és mivel tud hozzájárulni a műsor működéséhez, 

c) bővebb felvilágosítást kér a műsor szerkesztéséről, témáiról. 

 

Határidő: tájékoztatásra: 2019. március 18. 

Felelős: Horváth Éva polgármester    

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

106/2019.(II.28).) SZÁMÚ HATÁROZATA: 
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Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdői Polgármesteri 

Hivatalban igazgatási szünetet rendel el az alábbi időszakokra vonatkozóan:  

a) a nyári időszakban: 2019. július 22-től augusztus 25-ig, 

b) a téli időszakra: 2019. december 23-tól 2019. január 5-ig. 

Határidő helyi médiában történő közzétételre: 2019. március 31. 

                 a lakosság hirdetményi úton történő értesítésére: a) 2019. július 1. 

                                                                                                b) 2019. december 1. 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

107/2019.(II.28).) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a 

Településfejlesztési Bizottság javaslatát, mely szerint felkéri a Pétkomm Kft ügyvezetőjét, 

hogy a téli síkosságmentesítésre használt szóróanyag összeszedésére a kézi munkaerő 

kiváltására béreljen gépet. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

108/2019.(II.28).) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

benzinkúttal szemben a buszok várakozó helyét kátyúzásként lemurváztatja. 

Felkéri a Polgármestert a munka megrendelésére. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

109/2019.(II.28).) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

településen a zebrák felfestéséről intézkedjen. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

110/2019.(II.28).) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakóházak energetikai 

felújításának támogatására benyújtott pályázatot elbírálta, és a lakóházak energetikai 

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

Szőlőskert u. 2. szám alatti lakóépület felújításához Arday Péter xxxxxxxxxxxxxxxxx szám 

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

 

Fedezet a 2019. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 
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Határidő: szerződés megkötésére 2019. március 14. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

111/2019.(II.28).) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény 3:196. § (1) bekezdésének alkalmazásával tulajdonosi jogkörében eljárva 

úgy rendelkezik, hogy 2019. március 6-ától 2019. április 11-ig a Kft ügyvezetői feladatait 

megbízási jogviszonyban két ügyvezető látja el.  

 

A két megbízott ügyvezető  

Horváth Adrienn (Születési neve: Horváth Adrienn, szül. hely: Várpalota, sz: idő: 

1986.04.19., an. szül. neve: Molnár Gabriella Tünde, adóazonosító jel: 8435720187) 8100 

Várpalota, Mátyás király u. 25. 4/14 szám alatti lakos, valamint  

Gáspár László (Szül. hely: Veszprém, sz: idő: 1982.02.16. an. szül. neve: Zenyik Mária, 

adóazonosító jel: 8420490873) 8191 Öskü, Dózsa György utca 51. szám alatti lakos. 

 

Az ügyvezetők a Pétkomm Kft képviseletét együttesen látják el, az aláírási jogot együttesen 

gyakorolják. 

 

Felkéri az ügyvezetőket, hogy az Alapító Okirat módosításáról e határozatban foglaltak szerint 

intézkedjenek, egyúttal felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okirat módosításának 

aláírására. 

 

Határidő a) a határozat megküldésére 2019. március 5. 

                b) az Alapító Okirat módosításának benyújtására: 2019.   március 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

112/2019.(II.28).) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétkomm Kft ügyvezetőjének 

megbízása lejárta és a megválasztott új ügyvezető felmondási idejének letöltését követő 

munkába állása közötti időtartamra (2019. március 6. napjától 2019. április 11. napjáig) a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:196. § (1) bekezdésének alkalmazásával 

tulajdonosi jogkörében eljárva az ügyvezetést megbízási jogviszonyban ellátó két ügyvezető 

megbízási díját az alábbiak szerint állapítja meg:  

 

a) a számviteli és ügyviteli területet irányító Horváth Adrienn megbízott ügyvezető 

megbízási díja bruttó 250.000,-Ft, 

b) a műszaki és településüzemeltetési területet irányító Gáspár László megbízott ügyvezető 

megbízási díja bruttó 250.000,-Ft. 
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Felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződések aláírására. 

 

Határidő a) a határozat megküldésére 2019. március 5. 

                 b) megbízási szerződések aláírására: 2019. március 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(a határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

113/2019.(II.28).) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Dombi Norbert 

képviselő önálló indítványát és úgy határozott, hogy 

 

1) felkéri a Polgármestert, hogy a Berhidai út 5. szám alatti ingatlanon levő társasház 

szerkezetileg megrongálódott épületszárnyában lévő lakások tulajdonosaitól az önkormányzat 

részére történő felajánlásaikat, lakásonként kérje be, 

2) a felajánlások alapján pozitív döntés esetén szerződéseket köt a tulajdonosokkal, melyben 

kikötésként szerepeltetni kell, hogy az Önkormányzat a lakásokon fennálló tartozásokat nem 

vállalja át, azokért helyt nem áll,  

3) felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a társasház közös képviselője részére. 

 

Határidő a határozat megküldésére: 2019. március 14. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

114/2019.(II.28).) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatában 

megfogalmazott kérelemmel fordul Pintér Sándor Belügyminiszter Úr felé, hogy a több 

évtizedes, áldozatos munkája elismeréseként, az alábbi indokok figyelembe vételével 

adományozzon csapatzászlót a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Veszprémi katasztrófavédelmi Kirendeltség Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

számára. 

 

INDOKOLÁS 

„A Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységét 

1931 óta (88 esztendeje) látja el a jelenlegi épületében. 1931-től - 1997. október 1-ig, mint 

Várpalotai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, 1997. október 1-től – 2012. január 01-ig pedig 

Pétfürdői Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságként működött. Írásos dokumentumok alapján 

a Várpalotai Tűzőrség megalakulása mintegy 140 évvel ezelőtt, 1879-ben történt. A várpalotai 

egylet 60 taggal alakult s hamarosan tudomást vesznek róla nem csak a megyében, de az 1887-

ben Fiumében tartott, Szent István-napi Istentiszteleten a várpalotai egylet elnökét Steiner 

Ádám r. k. plébánost hívták meg a szentbeszéd tartására. 

Legfontosabb feladatuk a Parancsnokság működési területén a mentő-tűzvédelmi feladatok 

ellátása, segítségnyújtás a legrövidebb időn belül az állampolgárok és a társszervek részére. 

Működési területükhöz 18 település tartozik, amely hat járásban található. Várpalotai járás a 
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Veszprémi, a Zirci, a Móri, Balatonalmádi és a Székesfehérvári járás.  Az érintett járások 

összesen területe: 2944,26 km2. A járások lélekszáma: 355.165 fő. A járások területén lévő 

működési területüket érintő települések lélekszáma: 49797 fő, települések összesen területe: 

490,36 km2. (Budapest területének 94,38 %-a). 

Jellemzően kis falvakkal, községekkel övezett terület mellett 2 város is található, amely 

infrastruktúrájában, illetve a veszélyeztető hatásaiban az oda települt üzemek tekintetében 

meghatározó védelmi stratégiával bír. 

A működési területükön található Veszprém megye legnagyobb ipartelepe több veszélyes 

üzemmel, valamint Közép-Európa legnagyobb lőtere is, melyen szinte egész évben folynak hazai 

és nemzetközi lövészetek. 

A legnagyobb kihívást mindig a veszélyes üzemekben keletkezett tüzek felszámolása jelenti az 

állomány számára melyből 2017-ben is bekövetkezett egy, mely a legnagyobb riasztási fokozatú 

tűz volt. Éves szinten átlagosan kb. 300 riasztás érkezik a tűzoltó-parancsnokság ügyeletére.” 

 

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

Belügyminiszter Úr elé terjesztés érdekében a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Igazgatójának, Dányi Béla tű. dandártábornok úrnak.  

 

Határidő a határozat megküldésére: 2019. március 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

115/2019.(II.28).) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Dombi Norbert 

képviselő javaslatát, mely szerint a Pétkomm Kft ügyvezetőjének a parkgondozási munkák 

panaszmentes végrehajtásáért 0 Ft prémiumot adjon. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

116/2019.(II.28).) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el az előterjesztői 

javaslatot, mely szerint a Pétkomm Kft ügyvezetőjének a parkgondozási munkák panaszmentes 

végrehajtásáért prémiumként a feladatra kitűzött keret 50%-át adja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

117/2019.(II.28).) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétkomm Kft. ügyvezetőjének 

a 2018. évi prémiumfeladatok végrehajtásáról szóló – a vezetőváltásra tekintettel soron kívül 

benyújtott – beszámolóját elfogadja és a premizálásáról szóló 140/2018.(IV.26.) számú 

határozatban foglaltak végrehajtását az alábbiak szerint értékeli: 
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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: 25 % 

 kifizethető a keret 25 %-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. Sporttelep fűtés átalakítás 

 

2.1. Szakmai segítségnyújtás az előkészítéshez és megvalósításhoz 

           keret: a feladatra előirányzott keret 100%-a 

           végrehajtás: 100 % 

           kifizethető a keret 100 %-a 

 

A Képviselő-testület 

a) az 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1,5. és 2.1. pontokban foglaltak szerint engedélyezi a prémium 

kifizetését feltéve, hogy a Pétkomm Kft. 2018. évi működéséről és gazdálkodásáról szóló 

beszámoló keretében a Képviselő-testület által elfogadott 2018. december 31-i 

egyszerűsített éves beszámoló szerint a cég nem lesz veszteséges. A prémium legkorábban 

a beszámoló elfogadását követő napon fizethető ki. 

b) felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa az ügyvezetőt. 

  

Határidő az a) pontra: a 2018. évi egyszerűsített beszámoló elfogadását követő 8. nap. 

                 a b) pontra: 2019. március 4. 

Felelős  a) pontra: Pétkomm Kft. ügyvezetője   
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              b) pontra: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

118/2019.(III.28).) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

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

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

felújításának támogatására beérkezett pályázatok elbírálása (Koltay Zoltán)” tárgyú, 43/2019. 

számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

119/2019.(III.28).) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

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

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

felújításának támogatására beérkezett pályázatok elbírálása (Szabó Tünde)” tárgyú, 69/2019. 

számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

120/2019.(III.28).) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

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

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

felújításának támogatására beérkezett pályázatok elbírálása (Patocskai György)” tárgyú, 

71/2019. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

121/2019.(II.28).) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

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

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján elrendeli a „Farkas Róbert lakásbérleti 

szerződésének meghosszabbítása” (44/2019.) számú előterjesztés zárt ülésen történő 

tárgyalását. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

122/2019.(II.28).) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

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

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján elrendeli a „Jankó Kálmán és Jankó 

Kálmánné lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása” (45/2019.) számú előterjesztés zárt 

ülésen történő tárgyalását. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

123/2019.(II.28).) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

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

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján elrendeli a „Hornyák Istvánné 

lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása” (46/2019.) számú előterjesztés zárt ülésen 

történő tárgyalását. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

124/2019.(II.28).) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

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

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján elrendeli a „Jancsek Gyula és Koszta 

Lászlóné lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása” (47/2019.) számú előterjesztés zárt 

ülésen történő tárgyalását. 

 

  

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

125/2019.(II.28).) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

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

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján elrendeli a „Pencz Gyula lakásbérleti 

szerződésének meghosszabbítása” (48/2019.) számú előterjesztés zárt ülésen történő 

tárgyalását. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

126/2019.(II.28).) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

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

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján elrendeli a „Véghelyi Mária 
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lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása” (49/2019.) számú előterjesztés zárt ülésen 

történő tárgyalását. 

 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

127/2019.(III.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdői Gondozási 

Központ beszámolóját a 2018. évi tevékenységéről elfogadja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

128/2019.(III.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a temető és a temetkezések rendjéről szóló 13/2012.(VI25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet 6.§ (1) bekezdése maradjon ki a 

tervezetből. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

129/2019.(III.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

322/2018.(XII.13.),  212/2019.(I.24.)   22/2019.(I.24.),          28/2019.(II.14.), 

32/2019.(II.14.), 38/2019.(II.14.),          39/2019.(II.14.),  40/2019.(II.14.), 

41/2019.(II.14.),         42/2019.(II.14.),  43/2019.(II.14.),  44/2019.(II.14.), 

45/2019.(II.14.), 46/2019.(II.14.),  48/2019.(II.14.),         49/2019.(II.14.), 

51/2019.(II.14.), 53/2019.(II.14.),          54/2019.(II.14.),  57/2019.(II.14.), 

58/2019.(II.14.),         59/2019.(II.14.),  60/2019.(II.14.),  63/2019.(II.14.), 

64/2019.(II.14.), 66/2019.(II.14.),  67/2019.(II.14.),         68/2019.(II.14.), 

71/2019.(II.14.), 72/2019.(II.14.),          74/2019.(II.14.),  75/2019.(II.14.), 

77/2019.(II.14.),         80/2019.(II.14.),  81/2019.(II.14.),  82/2019.(II.14.), 

83/2019.(II.14.), 86/2019.(II.14.),  87/2019.(II.14.),         92/2019.(II.28.), 

93/2019.(II.28.), 94/2019.(II.28.),          96/2019.(II.28.),  97/2019.(II.28.), 

98/2019.(II.28.),         99/2019.(II.28.),        100/2019.(II.28.),       102/2019.(II.28.), 

103/2019.(II.28.),      110/2019.(II.28.),       111/2019.(II.28.),       112/2019.(II.28.),      

113/2019.(II.28.),        
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

130/2019.(III.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Füle Tibor a Pétkomm Kft. volt 

ügyvezetője kérésére a Polgári Törvénykönyv 3:117 §. (2) bekezdése alapján a 2018. üzleti 

évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt kiadja.  

Felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa Füle Tibort. 

 

 

Határidő: 2019. április 15.             

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

131/2019.(III.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar 

Falu Program keretében „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” című alprogramra. 

Igényelt támogatási összeg: 10.398.191,- Ft. 

Az önkormányzat a támogatást az alábbi elvégzendő feladatokra kéri: 

Kiírás 2.1.1.1. pontja 

- színházterem akusztikai korszerűsítése 

  igényelt támogatás: 9.398.191,- Ft 

Kiírás 2.1.1.2. pontja 

- színházterem hangkeverőpult 

igényelt támogatás: 1.000.000,- Ft 

A felsorolt feladatokat a Képviselő-testület az elnyert támogatásból 2019-ben kívánja 

megvalósítani.  

Felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Határidő: 2019. április 20.             

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

132/2019.(III.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Horváth István 

Általános Iskola intézményvezetőjének kérelmét a Hősök tere 1. szám alatti iskolaépület 

udvarán játszótér kialakításának támogatásáról. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a játszótér tervezett kialakításáról, a 

játszóeszközökkel kapcsolatos elképzelésekről, esetleges árajánlat kéréseikről, kivitelezőkről 

szerezzen be információt az iskola igazgatójától és terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Határidő: a határozat megküldésére: 2019. április 15.                 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

133/2019.(III.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdői Polgármesteri 

Hivatal 2017. és 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

134/2019.(III.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár Alapítványt 2019. 

évben 500.000,- Ft-tal támogatja.  

A támogatás célja a pályázatban felvállalt alábbi feladatok  

a) tanulók részvétele tanulmányi versenyeken, 

b) erdei iskola, 

c) tanulmányi kirándulások 

végrehajtásának elősegítése.   

 

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

felhatalmazza a Támogatási szerződés megkötésére.  

 

Határidő: tájékoztatás: 2019. április 10. 

                  szerződéskötés: 2019. április 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

135/2019.(III.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el az előterjesztői 

javaslatot, mely szerint a Pétfürdő Sportjáért Alapítványt 2019. évben 1.480.000,- Ft-tal 

támogatja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

136/2019.(III.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő indítványát, mely szerint a Pétfürdő Sportjáért Alapítványt 2019. évben 

működésre 650 000.- Ft támogatást kapjon. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

137/2019.(III.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdő Sportjáért 

Alapítványnak 2019. évben a működési költségeihez 980 000 Ft támogatást nyújt. 

 

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

felhatalmazza a Támogatási szerződés megkötésére.  

 

Határidő: tájékoztatás: 2019. április 10. 

                  szerződéskötés: 2019. április 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

138/2019.(III.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Láng Géza 

alpolgármester indítványát, hogy a Pétfürdő Sportjáért Alapítvány a 2019. évre feladatra 

igényelt támogatási összegre feladatonkénti bontásban részletezve nyújtson be hiánypótlást. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

139/2019.(III.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el az előterjesztő 

indítványt, mely szerint a Pétfürdő Sportjáért Alapítvány 2019. évben 500 000 Ft támogatást 

kapjon önkormányzati és saját rendezésű versenyekre, karbantartásra.   

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

140/2019.(III.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja a Pétfürdő Sportjáért 

Alapítványt, hogy a 2019. évre feladatra igényelt támogatási összegre feladatonkénti 

bontásban részletezve, 7 napon belül nyújtson be hiánypótlást. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa az alapítványt.  

 

Határidő: tájékoztatás: 2019. április 8. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

141/2019.(III.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Panelkuckó Alapítványt 

2019. évben 400.000,- Ft-tal támogatja. 
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A támogatás célja: a pályázatban felvállalt - nagycsoportosok úszásoktatása – feladat 

végrehajtásának elősegítése 

 

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

felhatalmazza a Támogatási Szerződés megkötésére. 

 

Határidő: tájékoztatás: 2019. április 10. 

        szerződéskötés: 2019. április 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

142/2019.(III.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évi közbeszerzési tervét e 

határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

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

bekezdés a) pontja szerinti közzétételéről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2019. március 30. 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző  

(a határozat melléklete a jegyzőköny mellékletét képezi) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

143/2019.(III.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el az előterjesztő 

javaslatát, mely szerint a kért helyen korlátozott közlekedésképességűeknek fenntartott 

várakozóhely az útügyi műszaki előírásoknak megfelelően nem alakítható ki. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

144/2019.(III.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Gelencsér Andrea 

Pétfürdő, Akácfa u. 54. szám alatti lakos - az ingatlana elé mozgássérült parkoló kijelölésére 

irányuló - kérelmét és megállapította, hogy a kért helyen korlátozott közlekedésképességűeknek 

fenntartott várakozóhely az útügyi műszaki előírásoknak megfelelően nem alakítható ki. 

 

Határidő: a kérelmező tájékoztatására: 2019. április 15.   

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

 

 



HATÁROZATOK                                                                                                                                                2019. 
 

50 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

145/2019.(III.28.) 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 2. módosítását aláírja: 

 

1.) A szerződés 4.) pontja x) alpontjában meghatározott feladatot törölni kell 

2.) A szerződés 4.) pontja v) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„a pétfürdői lakosok ügyintézését heti két órában - szerdán 9.00 -11.00 óra között - az 

üzemeltető által bérelt helyiségben, Pétfürdő Liszt F. u. 9. szám alatti ingatlan I. emeletén 

biztosítja.” 

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

„5.) A Temetőüzemeltető a 4.) pontban felsorolt feladatok ellátásáért 1.850.000,-Ft + ÁFA 

éves vállalkozói díjra jogosult. Ezen összeget negyedéves bontásban utólag számlázza a 

tulajdonos részére. Felek képviselői a díjazást minden év január 15-ig közösen 

felülvizsgálják.” 

 

Határidő a szerződés módosítására: 2019. április 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

146/2019.(III.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Miskolczi Ferenc 

képviselő indítványát kutyafuttató létesítéséről és úgy határozott, hogy a kutyafuttató létesítése 

előtt készüljön egy lakossági felmérés a Liszt Ferenc utca és a Berhida úti emeletes házas 

lakosok körében, a Pétfürdői Krónikában az alábbi szórólap megjelentetésével: 

„Egyetért azzal, hogy a Liszt Ferenc utca 2-6 mögé bekerített kutyafuttató létesüljön? 

                      igen     nem 

Kérjük, hogy a szórólapot juttassa el a Pétfürdői Polgármesteri Hivatalba, a lap megjelenését 

követő 15 napon belül.”  

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a hirdetés megjelentetésére. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

147/2019.(III.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Péti Munkás Testedzők 

Egyesületének civil szervezetek pályázati önrészének támogatása címen benyújtott pályázatát 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy az egyesület által a 2018-19 évre elnyert TAO pályázat 

egyesületet terhelő önrészét támogatja az alábbiak szerint: 

a) műfüves pálya felújítása    2 258 005.- Ft 

b) utánpótlás nevelési feladatok                        932 929.- Ft 

Ö s s z e s e n:                                          3 190 934.- Ft 
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A támogatás fedezete a 2019. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, egyben felkéri, hogy a 

2019. évi költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2019. április 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

148/2019.(III.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „VHK” Veszprémi 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft 2019. évi lomtalanítási időpont 

tájékoztatója kapcsán úgy foglalt állást, hogy a településen a lomtalanítás a 2016 óta fennálló 

rendszernek megfelelően 

a) április, május hónapban és 

b) házhoz menő 

legyen. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Szolgáltatót tájékoztassa. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

149/2019.(III.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőben előforduló 

vadállatok okozta  károk elhárítása érdekében úgy határozott, hogy vadriasztó rendszert telepít 

a ravatalozó épületének tetejére, mely kellő hatékonysággal elűzi a vadakat. 

A vadriasztó energia ellátása elsődlegesen villamos energiával történjen, melynek költségére 

90 000 Ft-ot irányoz elő a temető dologi kiadásai terhére. 

 

Határidő a telepítésre: 2019 május vége 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

  

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

150/2019.(III.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőben előforduló 

vadállatok okozta károk elhárítása érdekében felkéri a jegyzőt, hogy a temető kerítésének 

állapotát vizsgáltassa felül, és a szükséges javításokat végeztesse el. 

 

 

 

 

 



HATÁROZATOK                                                                                                                                                2019. 
 

52 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

151/2019.(III.28).) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakóházak energetikai 

felújításának támogatására benyújtott pályázatot elbírálta, és a lakóházak energetikai 

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

Madách I. u. 11. szám alatti lakóépület felújításához Koltay Zoltán xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

 

Fedezet a 2019. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2019. április 14. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(a határozat melléklete a jegyzőköny mellékletét képezi) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

152/2019.(III.28).) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakóházak energetikai 

felújításának támogatására benyújtott pályázatot elbírálta, és a lakóházak energetikai 

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

Böhm F. u. 5. szám alatti lakóépület felújításához Szabó Tünde xxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakost 1.200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Fedezet a 2019. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2019. április 14. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(a határozat melléklete a jegyzőköny mellékletét képezi) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

153/2019.(III.28).) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakóházak energetikai 

felújításának támogatására benyújtott pályázatot elbírálta, és a lakóházak energetikai 

felújításának támogatásáról szóló 7/2013.(VI.14.) önkormányzati rendelet alapján a Pétfürdő, 
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Böhm F. u. 13. szám alatti lakóépület felújításához Patocskai György xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

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

 

Fedezet a 2019. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2019. április 14. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(a határozat melléklete a jegyzőköny mellékletét képezi) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

154/2019.(III.28).) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Farkas Róbert xxxxxxxxxxxxx 

szám alatti lakossal a Pétfürdő, Liszt F. utca 14. 2/210. szám alatti 43 m2-es, egyszobás, 

összkomfortos önkormányzati bérlakásra kötött határozott idejű bérleti szerződést 2019. május 

1-től határozatlan időtartamra szóló bérletre módosítja. 

 

Bérlő által fizetendő lakbér: 15.000-Ft/hó + rezsiköltség. 

A bérleti díj összege minden évben a KSH által közzétett infláció mértékével növekszik. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 

Határidő: a szerződés megkötésére: 2019. április 15.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

155/2019.(III.28).) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Jankó Kálmán és felesége 

xxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakossal a Pétfürdő, Liszt F. utca 14. 2/205. szám alatti 43 m2-

es, egyszobás, összkomfortos önkormányzati bérlakásra kötött határozott idejű bérleti 

szerződést 2019. május 1-től határozatlan időtartamra szóló bérletre módosítja. 

 

Bérlő által fizetendő lakbér: 15.000-Ft/hó + rezsiköltség. 

A bérleti díj összege minden évben a KSH által közzétett infláció mértékével növekszik. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 

Határidő: a szerződés megkötésére: 2019. április 15.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

156/2019.(III.28).) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Hornyák Istvánné xxxxxxxxxx 

szám alatti lakossal a Pétfürdő, Liszt F. utca 14. 2/208. szám alatti 43 m2-es, egyszobás, 

összkomfortos önkormányzati bérlakásra kötött határozott idejű bérleti szerződést 2019. május 

1-től határozatlan időtartamra szóló bérletre módosítja. 

 

Bérlő által fizetendő lakbér: 15.000-Ft/hó + rezsiköltség. 

A bérleti díj összege minden évben a KSH által közzétett infláció mértékével növekszik. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 

Határidő: a szerződés megkötésére: 2019. április 15.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

157/2019.(III.28).) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Jancsek Gyula és Koszta 

Lászlóné xxxxxxxxxxxx szám alatti lakossal a Pétfürdő, Liszt F. utca 14. 2/202. szám alatti 43 

m2-es, egyszobás, összkomfortos önkormányzati bérlakásra kötött határozott idejű bérleti 

szerződést 2019. május 1-től határozatlan időtartamra szóló bérletre módosítja. 

 

Bérlő által fizetendő lakbér: 15.000-Ft/hó + rezsiköltség. 

A bérleti díj összege minden évben a KSH által közzétett infláció mértékével növekszik. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 

Határidő: a szerződés megkötésére: 2019. április 15.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

158/2019.(III.28).) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Pencz Gyula xxxxxxxxxxxxx 

szám alatti lakossal a Pétfürdő, Liszt F. utca 14. 2/203. szám alatti 43 m2-es, egyszobás, 

összkomfortos önkormányzati bérlakásra kötött határozott idejű bérleti szerződést 2019. május 

1-től határozatlan időtartamra szóló bérletre módosítja. 

 

Bérlő által fizetendő lakbér: 15.000-Ft/hó + rezsiköltség. 

A bérleti díj összege minden évben a KSH által közzétett infláció mértékével növekszik. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
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Határidő: a szerződés megkötésére: 2019. április 15.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

159/2019.(III.28).) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Véghelyi Mária xxxxxxxxxxxx 

szám alatti lakossal a Pétfürdő, Liszt F. utca 14. 2/204. szám alatti 43 m2-es, egyszobás, 

összkomfortos önkormányzati bérlakásra kötött határozott idejű bérleti szerződést 2019. május 

1-től határozatlan időtartamra szóló bérletre módosítja. 

 

Bérlő által fizetendő lakbér: 15.000-Ft/hó + rezsiköltség. 

A bérleti díj összege minden évben a KSH által közzétett infláció mértékével növekszik. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 

Határidő: a szerződés megkötésére: 2019. április 15.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

160/2019.(III.28).) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

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

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

felújításának támogatására beérkezett pályázatok elbírálása (Farkas László)” tárgyú, 84/2019. 

számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

161/2019.(IV.18.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:119.§ (2) és (4) bekezdése 

alapján - a 27/2019.(II.14.) számú képviselő-testületi határozatával a Pétkomm Kft 

ügyvezetőjévé megválasztott Nagy Ottó László igazgató munkaszerződését 2019. április 12-

től 2024. április 11-ig tartó 5 éves határozott időtartamra aláírja.  

Felkéri az ügyvezetőt, hogy az Alapító Okirat módosításáról a 27/2019.(II.14.) számú, valamint 

e határozatban foglaltak szerint intézkedjen. 

Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okirat módosításának aláírására. 

 

Határidő: a) a határozat megküldésére 2019. április 23. 

                  b) az Alapító Okirat módosításának benyújtására: 2019. május 10. 

Felelős az  a) pontért: Horváth Éva polgármester 

             a b) pontérét: Nagy Ottó ügyvezető igazgató     
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

162/2019.(IV.18.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétkomm Kft. 2018. december 

31-i egyszerűsített éves beszámolóját 437 052 ezer Ft mérleg főösszeggel, 4 082 ezer Ft adózott 

eredménnyel elfogadja. 

A Pétkomm Kft. a mérleg szerinti eredményt helyezze eredménytartalékba. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

163/2019.(IV.18.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétkomm Kft. 2018. évi 

szakmai tevékenységéről és a távhőszolgáltatási tevékenység kintlévőségének 2018. évi 

alakulásáról szóló beszámolókat elfogadja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

164/2019.(IV.18.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó- 

Parancsnokság beszámolóját a 2018 évi tevékenységéről elfogadja.  

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

Parancsnokság tűzoltóparancsnokának. 

 

Határidő: 2019. április 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

165/2019.(IV.18.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

312/2018.(XII.13.),  27/2019.(II.28.) 105/2019.(II.28.)         108/2019.(II.28.), 

109/2019.(II.28.), 114/2019.(II.28.),       130/2019.(III.28.), 142/2019.(III.28.), 

151/2019.(III.28.),     152/2019.(III.28.), 53/2019.(III.28.),        
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

166/2019.(IV.18.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

1. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 146/2019.(II.28.) számú 

képviselő-testületi határozatát visszavonja. 

 

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

Képviselő-testület által létesíteni kívánt kutyafuttató Liszt Ferenc utca 2-6 tervezett helyének 

véleményeztetése érdekében a Liszt Ferenc utca és a Berhidai út lakosai körében végezzen 

felmérést a támogatottság érdekében. 

A felmérés eredményéről számoljon be a Képviselő-testület soron következő ülésén. 

 

Határidő a tájékoztatók kiküldésére: 2019. május 2. 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

167/2019.(IV.18.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

kezdeményezzen a Magyar Közút Nonprofit Zrt-nél közös bejárást a 7207 jelű összekötő út 

pétfürdői szakasza állapotának felmérésére.  

A felmérésre kapjanak meghívást a települési képviselők, valamint a nem képviselő bizottsági 

tagok is.  

 

Határidő a bejárás kezdeményezésére: 2019. május 3. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

168/2019.(IV.18.) 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: 2019. április 23. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

169/2019.(IV.18.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

1) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Várpalota 

Kistérség Többcélú Társulása és az Önkormányzat között a jogi segítségnyújtó tevékenység 

ellátása és finanszírozása tárgyában kötendő 2019. évi megállapodást, egyben felhatalmazza a 

polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

2) A megállapodás jelen határozat mellékletét képezi. 

 

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

Kistérség Többcélú Társulását értesítse. 

 

Határidő a megállapodás megkötésére: 2019. április 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

170/2019.(IV.18.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal VE/53/952-1/2019. számú törvényességi felhívását elfogadja. 

 

1.) Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a településkép védelméről szóló 1/2018.(I.30.) 

önkormányzati rendeletet módosításáról szóló önkormányzati rendelet tervezetének 

elkészítéséről és a jogszabályokban előírt véleményezési eljárás lefolytatásáról – a települési 

főépítész közreműködésével – haladéktalanul gondoskodjanak. 

 

2.) Felkéri a polgármestert, hogy a véleményezési határidő lejárta után az elfogadásra alkalmas 

rendelettervezetet haladéktalanul terjessze be a Képviselő-testület elé. 

 

3.) A Veszprém Megyei Kormányhivataltól kéri a határidő 30 nappal történő 

meghosszabbítását tekintettel arra, hogy 

3.1. a törvényességi felhívás 4-5. pontjában foglalt jogszabálysértések megszüntetése érdemi 

előkészítést igényel, 

3.2. a véleményezésre jogosult szerveknek 21 nap áll rendelkezésre véleményük kialakítására, 

valamint figyelemmel arra, hogy a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 

önkormányzati rendelet szerint a partnereket a Pétfürdői Krónikában (melynek áprilisi száma 

már megjelent) is tájékoztatni kell, nincs reális lehetőség arra, hogy a jogszabálysértéseket 

megszüntető önkormányzati rendelet a május havi testületi ülésen elfogadásra kerüljön. 

4.) Felkéri a polgármestert, hogy e határozatot küldje meg a Kormányhivatal részére.  

 

Határidő:  

1.) pontra: 2019. április 23. 

2.) pontra: A Veszprém Megyei Kormányhivatal által megállapított határidőn belüli időpontra 

                 összehívott rendkívüli testületi ülés. 

4.) pontra: 2019. április 30. 
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Felelős:  

1.) pontra: Horváth Éva polgármester és Szabóné Czifra Melinda jegyző 

2.) pontra: Horváth Éva polgármester 

4.) pontra: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

171/2019.(IV.18.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Bizottság, a 

Polgármester és a Jegyző által előterjesztett – 2019. I. negyedévi szociális ellátásokról szóló – 

beszámolót  elfogadja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

172/2019.(IV.18.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdő Sportjáért 

Alapítvány részére sportcélú feladatainak támogatására 2019. évben 500 000.- Ft támogatást 

nyújt.  

A támogatás az alábbi feladatokra használható fel:  

a.) Tekeversenyek lebonyolítása, díjazása 

  (XX. Pétfürdő amatőr tekekupa, XII. Pétfürdő díj,  

  Függetlenség napi tekeverseny, Pétiek tekeversenye):    300.000,- Ft 

b.) VII. Kistérségi focitorna             100 000.- Ft 

c.) Függetlenség napi sakkverseny            100 000.- Ft 

         

Felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa az Alapítványt, valamint 

felhatalmazza a Támogatási szerződés megkötésére. 

 

Határidő tájékoztatás: 2019. április 25. 

        szerződéskötés: 2019. április 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

173/2019.(IV.18.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar 

Falu Program keretében az „Orvosi rendelő című alprogramra. 

Igényelt támogatási összeg előirányzata: 9.250.000,- Ft. 

Az Önkormányzat a támogatást az alábbi elvégzendő feladatokra kéri: 

 

Kiírás 2.1.1 pontja: 

- védőnői rendelő homlokzati nyílászáró csere 

  igényelt támogatás előirányzata:                  1.000.000,- Ft 

- gyermekorvosi rendelő: bejárati ajtó csere 
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  igényelt támogatás előirányzata:          300.000,- Ft, 

- felnőtt orvosi rendelők: kültéri lapburkolat csere 

  igényelt támogatás előirányzata:          800.000,- Ft, 

- rendelő épület: kazánház rekonstrukció 

  igényelt támogatás előirányzata:        6.500.000,- Ft. 

 

Kiírás 2.1.2. pontja: 

- előkészítési tevékenység, megalósításhoz kapcsolódó  

  tevékenységek igényelt támogatás előirányzata:           650.000,- Ft. 

 

A felsorolt feladatokat a Képviselő-testület az elnyert támogatásból 2019-ben kívánja 

megvalósítani.  

Felhatalmazza a Polgármestert a pályázati kiírás szerinti árajánlatok bekérésére, és a beérkezett 

árajánlatok alapján a felsorolt feladatok elvégzése érdekében a pályázat benyújtására. 

 

Határidő: tájékoztatás: 2019. május 10.      

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

174/2019.(IV.18.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019 évi költségvetésben az 

Utak, hidak feladatban a tervezési munkákra előirányzott kereteket az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

Várpalota-Pétfürdő összekötő út tervezés   +710 ezer Ft 

Akácfa u. járda tervezés      -100 ezer Ft 

Újmandulás-Ösküi u. tervezés    -200 ezer Ft 

Iskola u. - Berhidai u. áteresz tervezés   -210 ezer Ft 

Sporttelepi bejáró út tervezés     -200 ezer Ft 

 

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

vegye figyelembe. 

 

Határidő: a költségvetési rendelet módosítása 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

175/2019.(IV.18.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

napközis tábort 2019. évben is megszervezi. 

 

A nyári napközis tábor időpontja: 2019. június 24-től 2019. július 26-ig. 
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A finanszírozás fedezetét a Képviselő-testület 2019. 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  

176/2019.(IV.18.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

1. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 149/2019.(III.28.) számú 

határozatát visszavonja. 

  

2. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy temetőbe 

2 db napelemes vadriasztó rendszert telepíttet. 

 

A költségek fedezete a „temető” beruházás kisértékű tárgyi eszközök beszerzése. 

A testület felhatalmazza a polgármestert a vadriasztók megrendelésére. 

 

Határidő a megrendelésre: 2019. április 30.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

177/2019.(IV.18.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. hozzájárul ahhoz, hogy a Liszt F. u. 9. számú társasház az épület mögött egy zárt tárolót 

alakítson ki, és oda helyezze el a kommunális hulladékgyűjtő edényzeteit. 

2. a Liszt F. u. 9. számú társasház főbejárata előtt található szelektív hulladékgyűjtő 

edényzeteket a határozat mellékletét képező térképvázlaton megjelölt helyre helyezteti át, 

melyet térburkolattal lát el. 

3. a 2. pontban megjelölt munkák elvégzésére 200 ezer forintot biztosít az általános tartalék 

terhére. 

 

Határidő a kérelmezők és a Szolgáltató értesítésére: 2019. április 30.  

      a kivitelezésre: 2019. június 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

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

178/2019.(IV.18.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Révész Andrea Pétfürdő, Liszt 

F. u. 42. 4/15. szám alatti lakos – az önkormányzat tulajdonában lévő, általa bérelt lakás 

átalakítására irányuló - kérelmét az alábbiak szerint támogatja: 

 

a) a lakás nagyszobája gipszkartonból készült térelválasztóval átalakítható, melynek teljes 

költsége a kérelmezőt terheli, 

 

b) a lakásbérlet megszűnését követően az eredeti állapotot bérlőnek saját költségén vissza kell 

állítani. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés 12) pontjában 

meghatározott, fenti munkálatok elvégzését tartalmazó megállapodás aláírására.  

 

Határidő a bérlő értesítésére: 2019. április 30.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

179/2019.(IV.18.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az RTL Klub „Édesítő” című 

műsorában való részvételre való felajánlást nem kívánja igénybe venni. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról tájékoztassa a médiareferenst.  

 

Határidő: 2019. április 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

180/2019.(IV.18.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja Humán 

Bizottságának a Horváth István Általános Iskola intézményvezető beosztására beérkezett 

pályázatra vonatkozó véleményét, mely szerint a pályázat inkább egy szakmai beszámoló az 

iskola működéséről, továbbá nem ad megoldást a meglévő problémákra. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

181/2019.(IV.18.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el azt a véleményt, 

mely szerint a Horváth István Általános Iskola intézményvezető beosztására beérkezett 

pályázat észrevétel nélkül alkalmas az elfogadásra. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

182/2019.(IV.18.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Liszt F. u. 14. szám előtti parkolóba telepítendő napelemes közvilágítási oszlop kivitelezéséhez 

– az árajánlat szerint szükséges összeget az alábbiak szerint biztosítja: 

 

Beruházás közvilágítás: Liszt F. u. 14. parkoló  

                                       1 db napelemes oszlop         + 295 300.- Ft 

Általános tartalék                                                         - 295 300.- Ft 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 

a) kivitelezést rendelje meg 

b) határozatban foglaltakra a 2019. évi költségvetés módosításakor legyen figyelemmel. 

 

Határidő a) pontra: 2019. április 30.  

                 b)pontra: költségvetés módosítása 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

183/2019.(IV.18.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Sporttelepen 4 pályás, rekortán borítású futópálya megvalósítása érdekében az „Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2019.” pályázatra benyújtandó pályázati 

anyagot készítse elő és döntésre terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Pályázati önrész: a 2019. évi önkormányzati költségvetésben a sporttelepi futópálya tervezésére 

és kivitelezésére biztosított 20 millió forint beruházási előirányzat. 

 

Határidő az előterjesztésre: 2019. május 20. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

184/2019.(IV.18).) 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, 

Berhidai út 41. szám alatti lakóépület felújításához Farkas László xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

 

Fedezet a 2019. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 
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Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2019. április 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

185/2019.(IV.18).) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 13/2018.(X.31.) 

önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján a tűzmegelőzés, tűzoltás, műszaki mentés, 

katasztrófa elhárítás területén folytatott kimagasló tevékenysége elismeréséül Sárkány Attila 

c. tű. főtörzsőrmesternek „Pétfürdő 2018. év Hivatásos Tűzoltója” kitűntető címet 

adományozza. 

 

Határidő: 2019. év Flórián nap 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

186/2019.(IV.30).) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy működési 

célra 13 millió Ft visszatérítendő támogatást nyújt a Péti MTE részére, mely a kapott 

támogatást 48 havi egyenlő részletben köteles visszafizetni. 

Az első részlet visszafizetésének határideje: 2020. január 10.  Az ezt követő részletek 

megfizetésének határideje minden hónap 10. napja. 

A Péti MTE a kapott támogatást – elszámolási kötelezettség mellett – köteles  

a) a Szajna Büfé korábbi bérlője által indított végrehajtási eljárásban érvényesített fizetési 

kötelezettségeinek kiegyenlítésére, 

b) a NAV által inkasszált (már előzőleg megnyert) TAO támogatás hiányzó összegének 

pótlására fordítani. 

Az a) pontban foglalt felhasználás elszámolási határideje: 2019. május 31.,  

a b) pontban foglalt felhasználásról a TAO támogatás elszámolásával egyidejűleg köteles 

elszámolni. 

Az a-b) pontokban meghatározottak teljesítését követően fennmaradó támogatási összeg 

általános működési célokra fordítható, melynek elszámolási kötelezettsége az éves 

beszámolójának benyújtásával teljesíthető. 

A támogatási összeg fedezete a 2019. évi költségvetés általános tartaléka.  

A Képviselő-testület a polgármestert 

- felhatalmazza a támogatási szerződés megkötésére, 

- felkéri, hogy a jelen határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet módosításánál vegye 

figyelembe. 
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Határidő a támogatási szerződés aláírására: 2019. május 03.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 
 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

187/2019.(IV.30).) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

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

Bizottság bevonásával, a belső ellenőr által tett javaslatokat is figyelembe véve vizsgálja felül 

a lakosság önszerveződő közösségeinek pénzügyi támogatásáról szóló 21/2016.(XI.25.) 

önkormányzati rendeletet. 

A rendelet felülvizsgálata terjedjen ki a visszatérítendő támogatások igénylésének és 

elszámolásának szabályozására is. 

  

Határidő: a rendelet felülvizsgálatára: 2019. június havi képviselő-testületi ülés  

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

188/2019.(V.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

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

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

felújításának támogatására beérkezett pályázatok elbírálása (Kollarics Richárd Kurszán)” 

tárgyú, 100/2019. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

189/2019.(V.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

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

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

felújításának támogatására beérkezett pályázatok elbírálása (Németh István)” tárgyú, 

106/2019. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

190/2019.(V.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 (Szilágyi Ilona)” tárgyú, 

111/2019. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

191/2019.(V.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

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

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

felújításának támogatására beérkezett pályázatok elbírálása (Siliga Ferenc)” tárgyú, 

114/2019. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

192/2019.(V.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

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

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

felújításának támogatására beérkezett pályázatok elbírálása (Sevinger János)” tárgyú, 

120/2019. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

193/2019.(V.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

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

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

felújításának támogatására beérkezett pályázatok elbírálása (Ulrich Andrea)” tárgyú, 

123/2019. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

194/2019.(V.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Várpalotai Városi 

Rendőrkapitányság, a Pétfürdői Polgárőrség és a közterület-felügyelők beszámolóját a 2018. 

évi tevékenységükről és a település közrendjéről és közbiztonságáról elfogadja. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

195/2019.(V.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdő Polgárőrségével 

kötött Együttműködési Megállapodás keretében a Polgárőrség részére 650.000,- Ft, 2020. 

április 30-ig felhasználható támogatást biztosít működésre és 1.000.000.- Ft, 2020. április 30-

ig felhasználható támogatást biztosít a térfigyelő kamerarendszer figyelőszolgálatában való 

részvétel kiadására. 

 

A támogatás fedezete az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében az átadott pénzeszközök 

feladaton előirányzott összeg. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert a pénzeszköz átadásáról szóló a határozat mellékletét képező 

szerződés megkötésére. 

 

Határidő szerződéskötésre: 2019. június 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(a határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

196/2019.(V.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi 

maradványát az alábbiak szerint állapítja meg és hagyja jóvá: 

 

Alaptevékenység maradványa:                                    577.664 ezer Ft. 

Kötelezettséggel terhelt maradvány:                             79.671 ezer Ft. 

Alaptevékenység szabad maradványa:                       497.993 ezer Ft. 

Normatíva visszafizetés:                                           -       3 056 ezer Ft. 

Maradvány összesen:                                                    494.937 ezer Ft.     

 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi maradványát a 2019. évi költségvetési rendelet 

módosításakor általános tartalékba helyezi.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

197/2019.(V.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi adóztatásról és az 

adóbevételek alakulásáról szóló jegyzői beszámolót elfogadja. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

198/2019.(V.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző által előterjesztett, a 

belső ellenőr által elkészített 2018. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést jóváhagyja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

199/2019.(V.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

15/2019.(I.24.),    17/2019.(I.24.)   117/2019.(II.28.)         131/2019.(III.28.), 

132/2019.(III.28.),  134/2019.(III.28.),      137/2019.(III.28.),   140/2019.(III.28.),  

144/2019.(III.28.),      145/2019.(III.28.),  148/2019.(III.28.),   154/2019.(III.28.),  

155/2019.(III.28.),      156/2019.(III.28.),  157/2019.(III.28.),  158/2019.(III.28.), 

159/2019.(III.28.), 161/2019.(III.28.), 164/2019.(III.28.),  166/2019.(IV.18.), 

167/2019.(IV.18.), 168/2019.(IV.18.), 169/2019.(IV.18.),  172/2019.(IV.18.), 

173/2019.(IV.18.), 176/2019.(IV.18.), 178/2019.(IV.18.),  179/2019.(IV.18.), 

183/2019(IV.18.), 184/2019.(IV.18.), 185/2019.(IV.18.), 186/2019.(IV.30.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

200/2019.(V.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Átfogó értékelés az 

önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2018. évi ellátásáról” című 

előterjesztést megtárgyalta.  

 

Megállapította, hogy az önkormányzat 2018. évben a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatait a jelentkező problémáknak, a rendelkezésére álló lehetőségeinek megfelelő módon 

ellátta. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

201/2019.(V.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetésében a 

lakóházak energetikai felújításának támogatására előirányzott céltartalékot 10.000 ezer forinttal 

megemeli 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 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

202/2019.(V.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi fogászati alapellátási 

tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. 

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

 

Határidő: 2019. június 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

203/2019.(V.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. WOLF BT. 2018. évi 

felnőttorvosi alapellátási tevékenységről szóló beszámolóját elfogadja. 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa dr. Wolf Szilvia háziorvost. 

 

Határidő: 2019. június 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

204/2019.(V.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi házi gyermekorvosi 

tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa dr. Várkonyi Zoltán helyettesítő 

orvost. 

 

Határidő: 2019. június 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

205/2019.(V.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a temető bekötőút 

és a Nyárfa köz munkaközi terveit és az alábbi kéréssel fordul a tervező felé: 

 

- a Nyárfa köznél tervezett parkolónál az út egész hosszában legyen megoldva a vízelvezetés, 

több csatornával és több víznyelő kiépítésével.   

- a Temető 3. kapujának bekötőút burkolata legyen terméskő.   
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Felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozatot küldje meg a tervezőnek. 

 

Határidő: 2019. június 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

206/2019.(V.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

István Általános Iskola (Pétfürdő, Hősök tere 1.) udvarára játszóteret alakíttat ki. 

A kivitelezéssel a BIBA Kft-t (Ajka, Gyár u. 37.) bízza meg, a Kft 2019.04.08-i árajánlatának 

alapján. 

 

A kivitelezés összköltsége: bruttó 1.885.799,-Ft, melynek fedezete a 2019. évi költségvetés 

általános tartaléka. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 

a) kivitelezést rendelje meg 

b) határozatban foglaltakra a 2019. évi költségvetés módosításakor legyen figyelemmel. 

 

Határidő: a) pontra: 2019. június 15.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

207/2019.(V.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sporttelep vízbekötésének 

felújítására beérkezett javaslatok megtárgyalása után úgy határozott, hogy 2019-ben felújítja a 

Sporttelep vízbekötését a Bakonykarszt Zrt. által megjelölt 3. számú javaslat alapján. 

(115/2019. előterjesztés melléklete) 

A kivitelezésre 1.260.000.Ft + Áfa keretet biztosít az általános tartalék terhére. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjék a megvalósítás elindításáról, valamint arra, hogy a 

költségvetési rendelet módosításakor a határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

  

Határidő: költségvetési rendelet módosítása 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

208/2019.(V.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. június 22-tól 

szeptember 1-ig biztosítja az Ifjúsági tavon a csónakázást naponta 10.00 és 19.30 óra között, 
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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 csónakáztatást nettó 

1300Ft/óra vállalási árért. A diákok részére védőitalként összesen napi 8 liter hűtött 

ásványvizet biztosít. 

 

A csónakáztatás költségének fedezete a 2019. 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 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

209/2019.(V.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Nagy Zsolt 

képviselő javaslatát, mely szerint az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása” pályázat keretében futókörre nyújtson be pályázatot. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

210/2019.(V.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázat keretében 2019. 

évben nem nyújt be pályázatot a sportpálya köré futópálya létesítésére, helyette az erre 

elkülönített 20 millió forintos keretből a jelenlegi állapotot karbantartás jellegű felújítással 

helyreállítja.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

211/2019.(V.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

u. 2-6. számú társasház mögé kutyafuttatót nem kíván létesíteni. 

 

 

 

 

 



HATÁROZATOK                                                                                                                                                2019. 
 

72 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

212/2019.(V.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete továbbra is fenntartja azon 

szándékát, hogy a Berhidai út 5. szám alatti épület mellékszárnyában levő - a lakók felajánlása 

alapján - lakásokat átveszi, amennyiben a per és tehermentesség biztosított.  

A Képviselő-testület rögzíti, hogy egy lakás kivételével ez az elvárás teljesült, a 9. lakás 

esetében a tehermentesítés a társasház részéről folyamatban van. 

 

Határidő a határozat megküldésére: 2019. június 03.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

213/2019.(V.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, 

Szőlőskert u. 8. szám alatti lakóépület felújításához Kollarics Richárd Kurszán 

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

részesíti. 

 

Fedezet a 2019. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2019. június 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(a szerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

214/2019.(V.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, 

Katona J. u. 6. szám alatti lakóépület felújításához Németh István xxxxxxxxxxxxxxxxxx szám 

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

 

Fedezet a 2019. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 
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Határidő: szerződés megkötésére 2019. június 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(a szerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

215/2019.(V.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, 

Ady E. u. 42. szám alatti lakóépület felújításához Szilágyi Ilona xxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám 

alatti lakost 1.800.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Fedezet a 2019. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2019. június 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(a szerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

216/2019.(V.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, 

Ady E. u. 44. szám alatti lakóépület felújításához Siliga Ferenc xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám 

alatti lakost 768.404,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Fedezet a 2019. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2019. június 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

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

217/2019.(V.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, 

Ady E. u. 29. szám alatti lakóépület felújításához Sevinger János xxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám 

alatti lakost 434.975,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Fedezet a 2019. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2019. június 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(a szerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

218/2019.(V.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, 

Cseri. u. 1. szám alatti lakóépület felújításához Ulrich Andrea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám 

alatti lakost 308.788,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Fedezet a 2019. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2019. június 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(a szerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

219/2019.(VI.11).) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pro Arc Építészstúdió által a 

településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat módosítására elkészített egyeztetési 

anyagot megtárgyalta és az alábbi javaslatokkal elfogadja: 
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a) Kerüljön javításra a szöveges részben, hogy a Szennyvíztisztító telep önkormányzati 

tulajdon, nem a Nitrogénművek Zrt. tulajdona 

b) A strand területén a vízmű területe a Vt-9-ből a Vg övezetbe kerüljön (ahhoz nincs területi 

kötöttség) 

c) Az Állomás utcai telekbeépítés és az út jelenjen meg a Szabályozási tervben  

d) A 4. számú mellékletben a (Beépítésre szánt építési övezetekre vonatkozó előírások) ne 

építménymagasság, hanem épületmagasság legyen meghatározva, és az értékek mindenhol 0,5 

méterrel magasabbak legyenek 

e) A rendelet-tervezet V. Fejezet Környezetvédelem 33. §. (1) bek.  e) pontban benzol helyett 

szerves vegyület szerepeljen  

f) A rendelet-tervezet 7. §. (1) bekezdés szövege „kivételesen legfeljebb négy lakást magában 

foglaló társasházak” helyett „kivételesen legfeljebb hat lakást magában foglaló társasházak” 

legyen az alábbiak szerinti telekmérettel:  

 fa) 600 m2 telek 2 lakás, 

 fb) 600-1000m2   4 lakás 

 fc) 1000 m2 felett 6 lakás 

g) Kertvárosi részben új lakóépület építése esetén a parkolást biztosítani kell lakóegységenként 

két személygépkocsi számára 

 

Határidő a határozat megküldésére: 2019. június 28. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

220/2019.(VI.11).) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Liszt F. u. 19. számú óvoda előtt úttestre a 2 db forgalomlassító küszöb kialakításával a C és R 

Kft-t (Székesfehérvár) bízza meg, a Kft. június 6-i árajánlata alapján. 

A kivitelezés költsége 415.180,- Ft + ÁFA 

A kivitelezés fedezete a 2019. évi költségvetés általános tartaléka. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a munkálatok megrendelésére. 

A testület felkéri a polgármestert, hogy a fentieket a költségvetés következő módosításánál 

vegye figyelembe. 

 

Határidő: a megrendelésre 2019. június 20.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

221/2019.(VI.11).) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Liszt F. u. 9. számú társasház mögötti szelektív gyűjtősziget kialakításával a C és R Kft-t 

(Székesfehérvár) bízza meg, a Kft április 30-i árajánlata alapján. 

A kivitelezés megrendeléséhez a testület pótlólagosan bruttó 105 ezer forintot biztosít a 2019. 

évi költségvetés általános tartaléka terhére. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a munkálatok megrendelésére. 

A testület felkéri a polgármestert, hogy a fentieket a költségvetés következő módosításánál 

vegye figyelembe. 

 

Határidő: a megrendelésre 2019. június 20.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

222/2019.(VI.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 „Liszt F. u. 14. 206. szám 

alatti önkormányzati lakás bérleteztetése” tárgyú, 131/2019. számú előterjesztés zárt ülésen 

történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

223/2019.(VI.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 iránti pályázatok elbírálása” tárgyú, 132/2019. számú 

előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

224/2019.(VI.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Panelkuckó Napközi Otthonos 

Óvoda beszámolóját a 2017/2019. nevelési évről elfogadja. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

225/2019.(VI.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal VE/53/952-1/2019. számú törvényességi felhívása alapján és a véleményezési 

eljárás eredményének figyelembevételével elkészített rendelettervezetet megtárgyalta és azt a 

településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő 

partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 12/2017. (IX.1.) önkormányzati rendelet 

szerint partneri egyeztetésre bocsátja. 

 

1.) Felkéri a polgármestert, hogy a partnerek tájékoztatásáról és a lakossági fórum 

lebonyolításáról az önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően gondoskodjon. 

 

2.) A Veszprém Megyei Kormányhivataltól kéri a határidő 30 nappal történő ismételt 

meghosszabbítását tekintettel arra, hogy bár a véleményezési eljárás már lefolytatásra került, a 

partneri egyeztetéshez még további idő szükséges.  

 

3.) Felkéri a polgármestert, hogy e határozatot küldje meg a Kormányhivatal részére.  

 

Határidő: 1.) pontra: 2019. július 5. 

                  3.) pontra: haladéktalanul. 

Felelős: Horváth Éva polgármester               

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

226/2019.(VI.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

141/2019.(III.28.),  147/2019.(III.28.),  170/2019.(IV.18.),      174/2019.(IV.18.),  

175/2019.(IV.18.),  182/2019.(IV.18.),     195/2019.(V.30.), 196/2019.(V.30.),  

201/2019.(V.30.),        205/2019.(V.30.), 206/2019(V.30.), 212/2019.(V.30.), 

214/2019.(V.30.), 215/2019.(V.30.)  216/2019.(V.30.)        217/2019.(V.30.),   

218/2019.(V.30.)   

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

227/2019.(VI.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmény igazgatójának 

kérelme alapján a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár (Pétfürdő, Hősök tere 5. sz.) nyári 

nyitvatartását az alábbiak szerint engedélyezi: 

 

2019. július 15-től 2019. augusztus 11-ig  

a Közösségi Ház és a Könyvtár karbantartási és takarítási munkák miatt zárva tart. 
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2019. augusztus 12-től 2019. augusztus 23-ig 

  a) a Közösségi Ház  8.00-16.00 óra között 

  b) a Könyvtár 10.00-16.00 óra között, 

lesz nyitva. 

                       

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Közösségi Televízió műsora 2019. július 29-től 

2019. 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: 2019. július 10. 

Felelős: Angeli Katalin igazgató 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

228/2019.(VI.27.) 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 megkötött megbízási szerződés határidejét a határozat melléklete 

szerint módosítja. 

Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés módosításának aláírására, egyúttal 

felkéri, hogy a határozatot és a szerződésmódosítást a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 

illetékes szerve, valamint a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal 

Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya részére küldje meg. 

 

Határidő: a szerződés módosítás aláírására: 2019. június 30. 

                  a határozat megküldésére: 2019. július 15. 

Felelős: mindhárom pontért: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

229/2019.(VI.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bőhm Ferenc utcai 

csapadékcsatorna vízjogi üzemeltetési engedélyezésére 130.000,- Ft-ot biztosít az általános 

tartalékkeret terhére. 

 

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

vegye figyelembe. 

 

Határidő: költségvetési rendelet módosítása 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

230/2019.(VI.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a temető út- és járdaépítési 

munkáinak kivitelezésével a C és R Kft-t (Székesfehérvár, Mártírok útja 38.) bízza meg. 

 

A kivitelezés költsége: bruttó 5.042.002- Ft. 

 

A munkálatok fedezete a 2019. évi költségvetési rendeletben e célra előirányzott 4.000.000,-Ft, 

valamint 1.200.000 Ft az általános tartalékkeret terhére.  

 

A testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére, egyúttal felkéri, hogy a 

határozatban foglaltakra a költségvetés soron következő módosítása során legyen figyelemmel. 

 

 

Határidő szerződéskötésre: 2019. július 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

231/2019.(VI.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

 

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

Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztéseinek beruházására 16 420 eFt-ot különít el az 

általános tartalék terhére az alábbiak szerint: 

 

Kisértékű tárgyi eszköz: 

Hivatalban működő szerver memóriájának a bővítése:   +  90 000.- Ft 

Hivatali Wifi Acces pontok cseréje     + 34 000.- Ft 

 

Hivatali épületek közötti ASP csatlakozás bővítése     +  400 000.- Ft 

 

Új beruházás: 

Szünetmentes tápegység szerverhez:            912 000.- Ft 

2 db új szerver beszerzése:           6 808 000.- Ft 

szervert bővítő modulok:             793 000.- Ft 

2 db adattároló rendszer (Storage)         5 270 000.-Ft  

 

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése 

Dologi kiadások -inf. szolg. igénybevétele   +   2 200 000.-Ft 

 

Ö s s z e s e n:         16 420 000.- Ft         

    

A testület felhatalmazza a jegyzőt a megrendelésre, egyúttal felkéri a Polgármestert, hogy a 

határozatban foglaltakra a költségvetés soron következő módosítása során legyen figyelemmel. 

 

Határidő:a) még 2 árajánlat bekérésre: 2019. július 30. 

                 b) költségvetés módosítás: 2019. szeptember havi ülés 
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Felelős: a) pont: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

              b) pont: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

232/2019.(VI.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármestert 2019. I. félévi 

munkájának elismeréséül 861.000 forint jutalomban részesíti. 

 

Felkéri az alpolgármestert, hogy a jutalom kifizetéséről intézkedjen.  

 

Határidő: a kifizetésre: 2019. július 8. 

Felelős: Láng Géza alpolgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

233/2019.(VI.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Pétfürdő, Liszt 

F. u. 14. 2/206. szám alatti, egyszobás, összkomfortos önkormányzati tulajdonú lakás bérleti 

díjára tett 15.000.- Ft/hó bérleti díj javaslatot. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

234/2019.(VI.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdő, Liszt F. u. 14. 

2/206. szám alatti, egyszobás, összkomfortos önkormányzati tulajdonú lakást bérbe adja Győri 

Zoltánné és Győri Zoltán Pétfürdő, lakcímnélküli lakosoknak. 

 

A bérleti jogviszony időtartama: 2019. július 15-től 2022. július 14-ig tartó 3 év.  

 

A bérleti díj 10.000.- Ft - melyet a Képviselő-testület évente felülvizsgál - + közös költség + 

rezsi / hó. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 

Határidő: a szerződés megkötésére: 2019. július 15.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

235/2019.(VI.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2019. évi támogatására benyújtott pályázatokat elbírálta, és a 18/2008.(XII.12.) 

számú önkormányzati rendelete alapján – a Pétfürdő, Berhidai út 68. I/15. szám alatti lakás 

megvásárlásához – Bartal Zsolt és Molnár Szende xxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakosokat 300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Határidő: 2019. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

236/2019.(VI.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Bölcsikné 

Strenner Viktória és Bölcsik Géza xxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakosok fiatal családok 

első lakáshoz jutásának 2019. évi támogatására benyújtott pályázata nem felel meg a fiatal 

családok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 18/2008. (XII.12.) önkormányzati 

rendelet 3. §-ában foglalt azon feltételnek, mely szerint a fiatal házastársak egyike sem lehet 

40 évesnél idősebb.  

 

Erre tekintettel a Képviselő-testület részükre támogatást nem állapíthat meg.  

 

Határidő a határozat megküldésére: 2019. július 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

237/2019.(VI.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2019. évi támogatására benyújtott pályázatokat elbírálta, és a 18/2008.(XII.12.) 

számú önkormányzati rendelete alapján – a Pétfürdő, Bocskai utca 61. szám alatti lakás 

megvásárlásához – Frank Gábor és Gárdonyi Andrea xxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakosokat 500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Határidő: 2019. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

238/2019.(VI.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2019. évi támogatására benyújtott pályázatokat elbírálta, és a 18/2008.(XII.12.) 
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számú önkormányzati rendelete alapján – a Pétfürdő, Berhidai út 70. fsz. 1. szám alatti lakás 

megvásárlásához – Keszler László xxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakosokat 500.000,- Ft 

vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Határidő: 2019. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

239/2019.(VI.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2019. évi támogatására benyújtott pályázatokat elbírálta, és a 18/2008.(XII.12.) 

számú önkormányzati rendelete alapján – a Pétfürdő, Liszt F. utca 52. II/7. szám alatti lakás 

megvásárlásához – Kiss- Csőgör Viktória és Kiss Attila xxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakosokat 400.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Határidő: 2019. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

240/2019.(VI.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2019. évi támogatására benyújtott pályázatokat elbírálta, és a 18/2008.(XII.12.) 

számú önkormányzati rendelete alapján – a Pétfürdő, Klapka utca 11. szám alatti lakás 

megvásárlásához – Kocsis Balázs és Salamon Alexandra xxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakosokat 300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Határidő: 2019. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

241/2019.(VI.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2019. évi támogatására benyújtott pályázatokat elbírálta, és a 18/2008.(XII.12.) 

számú önkormányzati rendelete alapján – a Pétfürdő, Berhidai út 70. IV/2. szám alatti lakás 

megvásárlásához – Kovács József és Libik Bernadett xxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakosokat 300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Határidő: 2019. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

242/2019.(VI.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2019. évi támogatására benyújtott pályázatokat elbírálta, és a 18/2008.(XII.12.) 

számú önkormányzai rendelete alapján – a Pétfürdő, Hősök tere 15. II/6. szám alatti lakás 

megvásárlásához – Kováts Viktória és Kováts Zoltán xxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakosokat 300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Határidő: 2019. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

243/2019.(VI.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Krausz 

Péter és Szédeli Bernadett xxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakosok fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2019. évi támogatására benyújtott pályázata nem felel meg a fiatal családok első 

lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelet 3. §-ában 

foglalt azon feltételnek, mely szerint a fiatal házastársak egyike sem lehet 40 évesnél idősebb.  

 

Erre tekintettel a Képviselő-testület részükre támogatást nem állapíthat meg.  

 

Határidő a határozat megküldésére: 2019. július 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

              

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

244/2019.(VI.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2019. évi támogatására benyújtott pályázatokat elbírálta, és a 18/2008.(XII.12.) 

számú önkormányzati rendelete alapján – a Pétfürdő, Liszt F. utca 4. I/2. szám alatti lakás 

megvásárlásához – Mészár Norbert és Vaskó Tímea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakosokat 300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Határidő: 2019. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
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245/2019.(VI.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2019. évi támogatására benyújtott pályázatokat elbírálta, és a 18/2008.(XII.12.) 

számú önkormányzati rendelete alapján – a Pétfürdő, Hősök tere 2. I/4. szám alatti lakás 

megvásárlásához – Pardiné Szabó Orsolya és Pardi Bálint György xxxxxxxxxxxxxxx  szám 

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

 

Határidő: 2019. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

246/2019.(VI.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2019. évi támogatására benyújtott pályázatokat elbírálta, és a 18/2008.(XII.12.) 

számú önkormányzati rendelete alapján – a Pétfürdő, Liszt F. utca 16. III/1. szám alatti lakás 

megvásárlásához – Rédli Attila Ferenc és Rédli Barbara xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám 

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

 

Határidő: 2019. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

247/2019.(VI.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2019. évi támogatására benyújtott pályázatokat elbírálta, és a 18/2008.(XII.12.) 

számú önkormányzati rendelete alapján – a Pétfürdő, Babits M. utca 45. szám alatti lakás 

megvásárlásához – Tóth Éva és Gerencsér Tibor János xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakosokat 300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Határidő: 2019. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgár 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

248/2019.(VII.16.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az orvosi rendelő kazánház 

rekonstrukciós munkáival az LZ Thermotrade Kft-t (2112 Veresegyház, Szadai u. 13.) bízza 

meg. 

Kivitelezés költsége: bruttó 6.734.835.-Ft, melynek fedezete a 2019 évi költségvetésben e célra 

előirányzott 6.500.000,- Ft és 234.835.- Ft az általános tartalékból. 
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Felkéri a Polgármestert a szerződés megkötésére, valamint arra, hogy a költségvetési rendelet 

módosításakor a határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződéskötés: 2019. július 25. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

249/2019.(VII.16.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi háziorvosi ügyelet 

2019 augusztus-szeptember havi 141,17 Ft/fő/hó költségének finanszírozására az „átadott 

pénzeszközök orvosi ügyelet” előirányzatát megemeli 584.051,- Ft-tal az általános tartalék 

terhére. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Társulási Tanács elnökének, valamint 

arra, hogy a költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: megküldés: 2019. július 20. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

250/2019.(VII.16.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 206/2019.(V.30.) számú 

testületi határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

A Horváth István Általános Iskola (Pétfürdő, Hősök tere 1.) udvarára tervezett játszóteret a 

BIBA Kft (Ajka, Gyár u. 37.) 2019.06.02-i árajánlatának megfelelő műszaki tartalommal és 

költséggel alakíttatja ki. 

 

A Képviselő-testület a vállalkozásiszerződésben a kivitelés határidejét 2019. december 15. 

napjában kéri megállapítani, azzal, hogy figyelembe veszi a lépegető - gyártási ideje miatti - 

későbbi kivitelezését. 

A kivitelezés 429.561 Ft-os pótköltségének fedezete a 2019. évi költségvetés általános 

tartaléka. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 

a) kivitelezést rendelje meg úgy,  

b) határozatban foglaltakra a 2019. évi költségvetés módosításakor legyen figyelemmel. 

 

Határidő a kivitelező értesítésére: 2019. július 31.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

251/2019.(VII.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a Pétkomm Kft. távhő gerincvezeték cseréje tárgyában 

megkötendő vállalkozói szerződés-tervezet 4.8 pontja második mondatának utolsó fordulatát - 

a Megrendelő azonban nem vizsgálja azokat a tulajdonságokat, amelyeknek a minőségét 

tanúsítják, illetőleg amelyekre a jogszabályban előírt kötelező jótállás vonatkozik - törölje. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

252/2019.(VII.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Láng Géza 

alpolgármester javaslatát, mely szerint a Pétkomm Kft. távhő gerincvezeték cseréje tárgyában 

megkötendő vállalkozói szerződés-tervezet 4.8 pontja második mondatában a Megrendelő 

ellenőrzési jogára vonatkozó szövegrészből az „amennyiben” szóhasználatot mellőzze. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

253/2019.(VII.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László 

képviselő javaslatát, mely szerint a Pétkomm Kft. távhő gerincvezeték cseréje tárgyában 

megkötendő vállalkozói szerződés-tervezet egészüljön ki a 6. pont alatt - újabb szerződést 

biztosító mellékkötelezettségként – a meghiúsulási kötbérrel, valamint azokra vonatkozó 

szabályokkal.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

254/2019.(VII.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyását adja a Pétkomm 

Kft. és a DS Gázszerelő Kft között távhő gerincvezeték cseréje tárgyában megkötendő 

szerződés aláírásához. A kivitelezés költsége: nettó 13.232.706.- Ft. 

 

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

  

Határidő: 2019. július 25. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

255/2019.(VII.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Megyei Területrendezési Terv 

módosításához az alábbi észrevételeket teszi: 

 

a) Pétfürdő település nevének mindenhol megfelelő feltűntetése 

b) a távhőellátás Pétfürdőre vonatkozó részének javítása 

c) a megyei kerékpárút hálózat Balatonfűzfő-Bakonykúti ágában a Pétfürdőn átmenő és a 

Várpalota-Pétfürdő összekötő szakasz nyomvonalának felülvizsgálata 

d) a szerkezeti terven jelölt vízgazdálkodási terület kijelölésének és nagyságának magyarázata. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban megfogalmazott észrevételeket juttassa el a 

megyei közgyűlés elnökének.  

  

Határidő: 2019. augusztus 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

256/2019.(VIII.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019 évi Akácfa utcai 

járdafelújítások kivitelezésével a C és R Közlekedésépítő Kft.-t bízza meg.  

Kivitelezés költsége bruttó 11.286.070,-Ft, melynek fedezete a 2019 évi költségvetésben e célra 

előirányzott keret.  

 

Felkéri a Polgármestert a szerződés megkötésére.  

  

Határidő: 2019. augusztus 21. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

257/2019.(VIII.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar 

Falu Program keretében „Temető fejlesztés” című alprogramra.  

Igényelt támogatási összeg: maximum 5.000.000, - Ft. 

Kiírás 2.1.1. II. pontja 

- 30 db kolumbárium 

- vízvételi hely (amennyiben a keretbe belefér) 

A felsorolt feladatokat a Képviselő-testület az elnyert támogatásból 2020-ban kívánja 

megvalósítani.  

 

Felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtására.  
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Határidő: 2019. augusztus 21. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

258/2019.(VIII.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar 

Falu Program keretében „Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására” című 

alprogramra.  

Igényelt támogatási összeg: maximum 15.000.000, - Ft. 

Kiírás 2.1.1. pontja szerint. 

Az eszközöket a Képviselő-testület az elnyert támogatásból 2020-ban kívánja beszerezni.  

 

Felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtására.  

  

Határidő: 2019. augusztus 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

259/2019.(VIII.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar 

Falu Program keretében „Óvoda udvar” című alprogramra.  

Igényelt támogatási összeg: maximum 5.000.000, - Ft. 

Kiírás 2.1.1. pontja szerinti fejlesztések és eszközbeszerzés. 

A felsorolt feladatokat a Képviselő-testület az elnyert támogatásból 2020-ban kívánja 

megvalósítani, illetve az eszközöket beszerezni.  

 

Felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtására.  

  

Határidő: 2019. augusztus 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

260/2019.(VIII.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar 

Falu Program keretében „önkormányzati tulajdonú utak felújítása” című alprogramra.  

Igényelt támogatási összeg: maximum 30.000.000, - Ft. 

Kiírás 2.1.1. pontja szerint a sporttelepi bekötőút felújítása. 

A felújítást a Képviselő-testület az elnyert támogatásból 2020-ban kívánja megvalósítani.  
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Felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtására.  

  

Határidő: 2019. augusztus 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

261/2019.(VIII.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar 

Falu Program keretében „Kistelepülések járdaépítésének felújításának anyagtámogatása” című 

alprogramra.  

Igényelt támogatási összeg: 4.637.532, - Ft. 

Kiírás 2.1.1. pontja szerint. 

- Akácfa u. járdafelújítás felépítményi munkák anyagköltsége 

- igényelt támogatás: kivitelezői ajánlat szerint 4.637.532, - Ft. 

A felújítást a Képviselő-testület 2019-ban kívánja megvalósítani. A kivitelezés költsége bruttó 

11.286.700, - Ft. A támogatáson felüli önrészt a Képviselő-testület 2019 évi költségvetésében 

biztosítja.  

 

Felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtására.  

  

Határidő: 2019. augusztus 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

262/2019.(VIII.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 pályázat elbírálása (Havrán Attila)” tárgyú, 151/2019. 

számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

263/2019.(VIII.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 pályázat elbírálása (Szűcs János)” tárgyú, 152/2019. 

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

264/2019.(VIII.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közösségi Ház és Könyvtár 

2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

265/2019.(VIII.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

177/2019.(IV.18.),   202/2019.(V.30.),    203/2019.(V.30.),    204/2019.(V.30.)  

219/2019.(VI.11.),   220/2019.(VI.11.),  221/2019.(VI.11.),   225/2019.(VI.27.)  

227/2019.(VI.27.)    228/2019.(VI.27.),  230/2019.(VI.27.),   232/2019.(VI.27.),  

234/2019.(VI.27.),   236/2019.(VI.27.),  243/2019.(VI.27.),   248/2019.(VI.27.), 

249/2019.(VII.16.), 250/2019.(VII.16.), 254/2019.(VII.24.),  255/2019.(VII.24.), 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

266/2019.(VIII.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Várpalota 

ivóvízellátó víziközmű-rendszer Bakonykarszt Zrt. által elkészített 2020-2034 időszakra 

vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervét (GFT). 

A GFT-t a Képviselő-testület az alábbi véleményeltéréssel elfogadja. 

A Pétfürdő Micsurin hálózatbővítés kivitelezésének ideje 2023, mivel a végleges telkek még 

nincsenek kialakítva.  

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

Zrt.-nek. 

 

Határidő: 2019. szeptember 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

267/2019.(VIII.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Pétfürdő 

szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer Bakonykarszt Zrt. által elkészített 2020-2034 

időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervét (GFT). 

A GFT-t a Képviselő-testület az alábbi véleményezéssel elfogadja. 
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A Pétfürdő Micsurin 6.800.000.- Ft + Áfa beruházási munkáinak megvalósítása 2023., mivel a 

végleges telkek nincsenek még kialakítva. 

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

Zrt.-nek. 

 

Határidő: 2019. szeptember 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

268/2019.(VIII.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános pályázatot ír ki a 

Pétfürdői Gondozási Központ 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/B. magasabb vezetői – 

intézményvezető igazgatói – beosztásának 2020. január 1-től 2024. december 31-ig történő 

ellátására a határozat melléklete szerinti tartalmú pályázati felhívás közzétételével. 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a felhívás közzétételéről a személyügyi központ 

internetes oldalán, az önkormányzat honlapján és a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal 

hirdetőtábláján gondoskodjék. 

 

Határidő a pályázati felhívás közzétételére: 2019. szeptember 16. 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

269/2019.(VIII.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a szociális és 

gyermekvédelmi feladatokat ellátó bizottságát, hogy a Pétfürdői Gondozási Központ 

intézményvezető igazgatói beosztására közzétett pályázati felhívásra pályázatot benyújtók 

meghallgatására és a pályázatok véleményezésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A § (6) bekezdésének előírása szerint létrehozandó 

bizottságként járjon el. 

E feladatok ellátása során a bizottság munkájában szavazati joggal részt vesz  

- a pályázat előkészítőjeként a jegyző, 

- amennyiben részvételi szándékát a bizottság üléséig jelzi, a szakmai érdek-képviseleti 

szövetség, illetőleg egyesület képviselője vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollégium 

tagja. 

 

Határidő a bizottság írásbeli véleményének polgármesterhez történő benyújtására:  

                2019. november 29. 

Felelős: a szociális és gyermekvédelmi feladatokat ellátó bizottság elnöke 

              Szabóné Czifra Melinda jegyző 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

270/2019.(VIII.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Bizottság, a 

Polgármester és a Jegyző által előterjesztett – 2019. I. félévi szociális ellátásokról szóló – 

beszámolót elfogadja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

271/2019.(VIII.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019/2020-as tanévre 

elfogadja a Pannon Sütő Kft. tejes kifli szállítására vonatkozó 16,- Ft + 18% ÁFA darabáru 

ajánlatát. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert a szállítói szerződés megkötésére. 

 

Határidő szerződéskötésre: 2019. szeptember 2. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

272/2019.(VIII.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014-2019. közötti időszakban 

a Helyi Választási Bizottságban kifejtett munkájáért köszönetét fejezi ki Horváth 

Lászlónénak, a helyi választási bizottság elnökének, Nagy Andrásnénak a helyi választási 

bizottság elnökhelyettesének, Sülle Csabának a helyi választási bizottság tagjának, valamint 

Balogh-Egyed Szimonettának és Fekete Annának a választási bizottság póttagjainak.  

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az érintetteket a határozatról értesítse. 

 

Határidő: a határozat megküldésére: 2019. szeptember 2.  

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

273/2019.(VIII.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen működő helyi 

választási bizottság tagjait és póttagjait - a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény 23. §-a alapján - az alábbiak szerint választja meg: 
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Tagok: 

Dr. Bártfai Bence Pétfürdő, Hősök tere 17.  

Klojbert Nikolett Pétfürdő, Berhidai út 70.  

Szakály Ferenc Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 30. 

 

Póttagok: 

Katona Tamás Pétfürdő, Katona J. u. 21. 

Réthalmi Eszter Pétfürdő, Kosztolányi D. u. 2. 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az érintetteket megbízatásukról értesítse és eskü- 

vagy fogadalom tételükről a vonatkozó előírásoknak megfelelően gondoskodjon. 

 

Határidő: a jogszabályi előírások szerint 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

274/2019.(VIII.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen működő 

szavazatszámláló bizottságok póttagjainak - a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény 35. § (2) bekezdése alapján - az alábbi személyeket választja meg: 

 

1. Bárdos Elemér Pétfürdő, Fazekas M. u. 8/A. 

2. Nagy Andrásné Pétfürdő, Liszt F. u. 54. 

3. Nehiba Andrea Pétfürdő, Akácfa u. 127. 

4. Németh Ibolya Pétfürdő, Akácfa u. 117. 

5. Wimmer Sára Pétfürdő, Bőhm F. u. 11. 

 

Határidő: a jogszabályi előírások szerint 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

275/2019.(VIII.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Miskolczi 

Ferenc képviselő önálló indítványát, mely szerint Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata és a 

Péti Munkás Testedzők Egyesülete között - önkormányzati sport közfeladatok ellátásra 2018. 

március 2-án - kötött együttműködési és feladatellátási szerződést 2020. január 1-vel 

kezdődően módosítsa.  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

276/2019.(VIII.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

1. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátás, mint 

helyben biztosítandó közfeladat körében a központi háziorvosi (házi gyermekorvosi) ügyeleti 

feladatok folyamatos ellátása érdekében 2019. október 01-jétől 2021. szeptember 30-ig terjedő 

időszakra vállalja a szolgáltatónak fizetendő 4.480.000,- Ft/hó díjból a feladat ellátásában 

társult önkormányzatok közül Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatára vonatkozó 

lakosságszám-arányos hozzájárulás megfizetését. 

 

2. 2019. október 01-jétől 2020. május 31-ig a központi háziorvosi (házi gyermekorvosi) ügyelet 

feladatának az ellátása érdekében Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata által fizetendő 

hozzájárulás összege a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnél 2019. június 01-jétől 2020. 

május 31-ig nyilvántartott 4774 fő pétfürdői lakos után: 580.615,- Ft/hó.  

 

3. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a központi háziorvosi ügyeleti 

feladatok ellátásának 2019. október 01-jétől 2019. december 31-ig történő finanszírozásához 

szükséges 967.500,- Ft többlet forrást az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosítja. 

Fedezet az általános tartalék. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a központi háziorvosi ügyeleti feladatok 

folyamatos ellátása érdekében Várpalota Kistérség Többcélú Társulásával 2019. október 01-

jétől 2021. szeptember 30-ig terjedő időszakra megkötni szükséges finanszírozási 

megállapodások aláírására. 

 

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló rendelet soron következő módosításának előkészítése során a határozat 

3. pontjában foglaltakat vegye figyelembe, illetve 2020. és 2021. évekre a központi háziorvosi 

(házi gyermekorvosi) ügyelet finanszírozásának fedezetét az ellátásáért Várpalota Kistérség 

Többcélú Társulásának 2020. május 31-ig lakosságszám-arányosan fizetendő havi összegnek 

megfelelően tervezze be, majd félévkor a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnél június 

01-jétől felülvizsgált lakosságszámnak megfelelően módosítsa. 

 

Határidő: 2019. szeptember 30. 

Felelős:    Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

277/2019.(VIII.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(III.5.) 

önkormányzati rendelet Közösségi Ház és Könyvtár felújítási kiadásai 12. során a fűtés 

korszerűsítésre, kivitelezésre előirányzott 10.500 ezer forintot törli.  

 

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

vegye figyelembe.  
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Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet módosítása 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

278/2019.(VIII.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(III.5.) 

önkormányzati rendelet Közösségi Ház és Könyvtár felújítási kiadásai 11. során a fűtés 

korszerűsítésre, terv felülvizsgálatra, műszaki ellenőrzésre előirányzott 1.000 ezer forintból 500 

ezer forintot töröl. 

 

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

vegye figyelembe.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet módosítása 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

279/2019.(VIII.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(III.5.) 

önkormányzati rendelet Közösségi Ház és Könyvtár beruházási kiadásai 10. során a 

színházterem akusztikára előirányzott 8.800 ezer forintot törli.  

 

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

vegye figyelembe.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet módosítása 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

280/2019.(VIII.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(III.5.) 

önkormányzati rendelet Községgazdálkodás beruházási kiadásai 31. során a térfigyelő 

kamerarendszer bővítésére előirányzott 4.000 ezer forintot törli.  

 

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

vegye figyelembe.  
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Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet módosítása 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

281/2019.(VIII.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Pénzügyi 

Bizottság kisebbségi javaslatát, mely szerint Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2019. 

évi költségvetéséről szóló 4/2019.(III.5.) önkormányzati rendelet Községgazdálkodás 

beruházási kiadásai 30. során a garázstelep tervezésre, engedélyezésre előirányzott 1.500 ezer 

forintot törölje. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

282/2019.(VIII.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(III.5.) 

önkormányzati rendelet Fürdő, strand és tó üzemeltetés beruházási kiadásai 42. során a strand 

kivitelezésre előirányzott 130.000 ezer forintot törli.  

 

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

vegye figyelembe.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet módosítása 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

283/2019.(VIII.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Dombi Norbert 

képviselő javaslatát, mely szerint Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi 

költségvetéséről szóló 4/2019.(III.5.) önkormányzati rendelet Fürdő, strand és tó üzemeltetés 

beruházási kiadásai 41. során a strand tervezésre, engedélyezésre, illetékekre, bonyolításra 

előirányzott 42.762 ezer forintból 20.000 ezer forintot töröljön.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

284/2019.(VIII.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(III.5.) 

önkormányzati rendelet Sporttelep beruházási kiadásai 71. során a futópálya tervezésre, 

kivitelezésre előirányzott 20.000 ezer forintot törli.  
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Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat 

vegye figyelembe.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet módosítása 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

285/2019.(VIII.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(III.5.) 

önkormányzati rendelet Ingatlanvásárlás beruházási kiadásai 80. során a telekvásárlásra 

előirányzott 20.000 ezer forintot törli.  

 

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

vegye figyelembe.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet módosítása 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

286/2019.(VIII.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(III.5.) 

önkormányzati rendelet Céltartalék soraiból a strandra előirányzott 40.000 ezer forintot törli.  

     

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

vegye figyelembe.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet módosítása 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

287/2019.(VIII.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, 

Tiborc u. 10. szám alatti lakóépület felújításához Havrán Attila Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxx. 

szám alatti lakost 1.423.721,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Fedezet a 2019. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 
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Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2019. szeptember 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

288/2019.(VIII.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, 

Ady E.  u. 17. szám alatti lakóépület felújításához Szűcs János Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxxx. 

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

 

Fedezet a 2019. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2019. szeptember 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

289/2019.(VIII.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

(„Pétfürdőért” kitüntetés adományozása. A határozat 2019. október 1. után lesz nyilvános.) 

 

Határidő: 2019. október 1.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

290/2019.(IX.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

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

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján elrendeli a „Vargáné Décsi Veronika 

kérelme” tárgyú, 174/2019. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

291/2019.(IX.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

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

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

felújításának támogatására beérkezett pályázat elbírálása (Szemes Zoltán)” tárgyú, 175/2019. 

számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

292/2019.(IX.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1.) a Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda 2018. évben elfogadott Szervezeti és Működési 

Szabályzatát jóváhagyja. 

 

2.) felhívja az intézmény vezetőjét, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása óta a 

személyi feltételekben és az intézmény működésre vonatkozó jogszabályokban bekövetkezett 

változásokra tekintettel (gyógypedagógiai asszisztensi státusz biztosítása 2019. évtől, az 

alkalmazotti közösség intézményvezetői megbízással, visszavonással kapcsolatos 

véleményezési, a nevelőtestület intézményvezetői pályázat szakmai véleményezésére 

vonatkozó jogosultságának megszűnése, stb.) gondoskodjon a szervezeti és működési 

szabályzat felülvizsgálatáról, átdolgozásáról. 

A nevelőtestület által elfogadott új szervezeti és működési szabályzatot legkésőbb a 2020. 

május 31-ig nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyásra. 

  

Határidő a 2.) pontra: 2020. május 31. 

Felelős: Porogi Lajosné intézményvezető 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

293/2019.(IX.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Panelkuckó Napköziotthonos 

Óvoda 2018-2023. időszakra szóló Továbbképzési Programját jóváhagyja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

294/2019.(IX.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétkomm Kft. 2019. év I-VII. 

havi gazdálkodásáról és tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

295/2019.(IX.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétkomm Kft. ügyvezetőjének 

premizálása érdekében a határozat mellékletét képező prémium kiírást elfogadja.  

 

Határidő: 2019. október 1. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

296/2019.(IX.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétkomm Kft. és a Pét-Tak-

Ker Kft. között - a Pétkomm Kft által megjelölt területeken kaszálási feladatok teljes körű 

ellátására a vállalkozó által megadott egységárakon - a vállalkozási szerződés aláírását alapítói 

kizárólagos hatáskörében eljárva az Alapító okirat 11.3 pontja értelmében jóváhagyja. 

 

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

  

Határidő: 2019. október 1. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

297/2019.(IX.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétkomm Kft. és a Palota Busz 

Kft. között a gépi hóeltakarítás és síkosságmentesítés tárgyú vállalkozási szerződés aláírását – 

a vállalkozó által megadott nettó 4.523.800 Ft/szezon összegben, a szerződésbe foglalt 

határozott időtartamra - alapítói kizárólagos hatáskörében eljárva az Alapító okirat 11.3 pontja 

értelmében jóváhagyja. 

 

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

  

Határidő: 2019. október 1. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

299/2019.(IX.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek napközbeni 

ellátását biztosító önkormányzati intézmények közül 

 

a Bölcsőde zárva tartását  

2019. december 21-től 2020. január 1-éig 
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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: 2019. december 20. 

                 b) a Képviselő-testület tájékoztatására: a téli szünet végét  

                      követő első testületi ülés. 

Felelős a) határidőért: Papp Alexandra intézményvezető 

             b) határidőért: ………………polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

300/2019.(IX.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 

informatikai fejlesztése körében a két szerver és a két adattároló (storage) beszerzésével a 

Digital Szerviz Kft-t (8000 Székesfehérvár, Budai út 100.) bízza meg. 

 

A számítástechnikai eszközök beszerzési ára az árajánlatban szereplő bruttó 11.332.829,- Ft. 

 

A beszerzés fedezete a 2019. évi költségvetési rendeletben e célra előirányzott 12.078.000.- Ft. 

 

A testület felhatalmazza a Jegyzőt a megrendelés kiadására.  

 

Határidő a megrendelésre: 2019. szeptember 27. 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

301/2019.(IX.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Orvosi rendelő falain 

megjelent repedések okainak feltárására statikai szakvéleményt készíttet. A szakvélemény 

készítésének díja bruttó 160.000,- Ft, melynek fedezete a 2019. évi költségvetés általános 

tartaléka. 

 

Felkéri a Polgármestert a megrendelés kiadására, egyúttal felhívja, hogy e döntésre a 

költségvetés soron következő módosításakor legyen figyelemmel. 

  

Határidő: a) megrendelésre: 2019. október 1. 

                b) költségvetés soron következő módosítása 

Felelős: mindkét pontért: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

302/2019.(IX.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Hivatalvezetője által 2019. szeptember 13-án 

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: 10 fő   

 

Határidő a határozat megküldésére: 2019. október 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

303/2019.(IX.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyetvai István Pétfürdő, Liszt 

F. utca 14. 2/209. szám alatti lakossal a Pétfürdő, Liszt F. utca 14. 2/209. szám alatti 43 m2-es, 

egyszobás, összkomfortos önkormányzati bérlakásra kötött határozott idejű bérleti szerződést 

2019. október 1-től határozatlan időtartamra szóló bérletre módosítja. 

 

Bérlő által fizetendő lakbér: 15.000,- Ft/hó + rezsiköltség. 

A bérleti díj összege minden évben a KSH által közzétett infláció mértékével növekszik. 

 

Határidő: a szerződés megkötésére: 2019. október 10.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

304/2019.(IX.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. 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 – közzé tegye. 
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2.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma által közzétett pályázati kiírás mintákat az alábbiak 

szerint kiegészíti: 

 

a.) az „A” típusú pályázat 3. „A pályázat benyújtásának módja és határideje” pontjának „A 

pályázat kötelező mellékletei” alcíme c) bekezdésében, valamint a „B” típusú pályázat 3. „A 

pályázat benyújtásának módja és határideje” pontjának „A pályázat kötelező mellékletei” 

alcíme 2. pontjában a szociális rászorultság igazolására benyújtandó igazolásokat a Képviselő-

testület a következők szerint határozza meg:  

 

(A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:) 

„- A pályázó vagy a közös háztartásban élő családtagja tartós betegsége, fogyatékossága esetén 

a Magyar Államkincstár hatósági bizonyítványát arról, hogy tartós betegség, illetve 

fogyatékosság alapján emelt családi pótlékot folyósít nevezett részére. 

- A pályázó vagy a közös háztartásban élő családtagja csökkent munkaképessége (50 %, 67 %) 

esetén az annak mértékét megállapító jogerős határozatot. 

- Árvaellátást megállapító határozat. 

- Illetékes Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat igazolása állami gondoskodásról. 

- Gyámhatósági határozat a gyámkirendelésről.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogat minden érvényesen 

benyújtott Bursa Hungarica pályázatot. Az érvényesen benyújtott pályázatok elbírálásának 

prioritási szempontjait a következők szerint határozza meg: 

 

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: 2019. október 2. 

                 a pályázatok kiírására: 2019. október 4.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 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  

305/2019.(IX.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Bizottságnak a 

hatáskörébe utalt támogatási keret – 2019. szeptember 20-i állapot szerinti – felhasználásáról 

szóló beszámolóját elfogadja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

306/2019.(IX.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Vargáné Décsi 

Veronika kérelmét Pétfürdő, Berhidai út 90. IV/1. alatti lakásának értékesítése tárgyában. 

A Képviselő-testület nem zárkózik el a lakás megvásárlásától. Végső döntésének meghozása 

érdekében elkészítteti az értékbecslést, valamint hivatalosan megkéri a fennálló tartozások 

listáját.  

Döntését ezek ismeretében hozza majd meg.  

 

Felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa kérelmezőt.  

 

Határidő 2019. október 5. tájékoztatás, október 30. értékbecslés 

Felelős Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

307/2019.(IX.26.) 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, 

Béri Balogh Á. u. 3. szám alatti lakóépület felújításához Szemes Zoltán Pétfürdő, 

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

 

Fedezet a 2019. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2019. október 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

308/2019.(X.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) 

bekezdés d) pontjában foglaltak alapján – tekintettel arra, hogy Pétfürdő település 2019. január 

1-jei lakosságszáma 4.757 fő volt – a 2019. évi polgármester-választás jogerős eredménye 

szerint főállású polgármesterként ismét megválasztott Horváth Éva 548.400,-Ft, azaz 

Ötszáznegyvennyolcezer-négyszáz forint összegű illetményre jogosult. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy az illetmény folyósításához szükséges intézkedéseket a Magyar 

Államkincstárnál tegye meg.  

 

Határidő: 2019. október 31. 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

309/2019.(X.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) 

bekezdésében foglaltak alapján a 2019. évi polgármester-választás jogerős eredménye szerint 

főállású polgármesterként ismét megválasztott Horváth Éva havi 548.400,-Ft-os havi 

illetménye 15 %-ának megfelelő mértékű, azaz havi 82.260,- Ft, azaz Nyolcvankettőezer-

kettőszázhatvan forint összegű költségtérítésre jogosult. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a költségtérítés folyósításához a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2019. október 31., majd minden hónap 10. napjáig 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

310/2019.(X.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74.§ (1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében Miskolczi Ferenc települési önkormányzati képviselőt társadalmi 

megbízatású alpolgármesterré megválasztotta.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

311/2019.(X.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Miskolczi Ferenc társadalmi 

megbízatású alpolgármester tiszteletdíját – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében meghatározottak alapján – 2019. október 
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24-ei hatállyal havi 188.800,- Ft, azaz Egyszáznyolcvannyolcezer-nyolcszáz forint összegben 

állapítja meg. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy 

a) a megállapított tiszteletdíj folyósításához szükséges intézkedéseket tegye meg, 

b) e döntésre a költségvetés módosításakor legyen figyelemmel. 

 

Határidő: a) 2019. október 31. 

                  b) költségvetés módosítása 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

312/2019.(X.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) 

bekezdésében meghatározottak alapján 2019. október 24-ei megválasztásának napjától – 

Miskolczi Ferenc alpolgármester 188.800,- Ft havi tiszteletdíja 15 %-ának megfelelő mértékű, 

azaz havi 28.320,- Ft, azaz Huszonnyolcezerháromszázhúsz forint összegű költségtérítésre 

jogosult. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy 

a) az e határozatnak megfelelő mértékű költségátalány kifizetéséről gondoskodjék, 

b) e döntésre a költségvetés módosításakor legyen figyelemmel. 

 

Határidő: a) 2019. október 31. majd minden hónap 10. napjáig 

                  b) költségvetés módosítása 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

313/2019.(X.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Horváth Éva 

polgármester javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet 63. § (1) bekezdésében 

meghatározott 3 bizottság helyett a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság összeolvadásával 

két bizottság működjön a ciklusban. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

314/2019.(X.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Horváth Éva 

polgármester javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet 87. §-ban meghatározott 

távollétek miatti tiszteletdíj megvonás mértéke 40%-ra növekedjen.  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

315/2019.(X.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

ülésen történő módosításán túlmenően a Szervezeti és Működési Szabályzatát a megalakuló új 

bizottságok bevonásával is felülvizsgálja. 

  

Felkéri a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát a bizottságok véleményének 

kikérésével készítse elő és terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Határidő a rendelet-tervezet előterjesztésére: 2019. december havi testületi ülés 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

316/2019.(X.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

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

4. mellékletében meghatározott képviselői, bizottsági elnöki és bizottsági tagi tiszteletdíjak 

mértékét 2019. évre vonatkozóan nem kívánja módosítani. 

 

2020. január 1-től történő esetleges módosítás lehetőségét a Szervezeti és Működési Szabályzat 

2019. decemberi ülésen tárgyalandó felülvizsgálatának részeként vizsgálja meg.  

 

Határidő: 2019. december havi testületi ülés 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

               bizottsági elnökök 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

317/2019.(X.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el az előterjesztői 1. 

számú határozati javaslatot, mely szerint a Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi 

költségvetése stabilitásának megőrzése érdekében az újonnan megválasztott képviselőknek, 

illetve bizottsági kültagoknak új laptopot a képviselői munkájukhoz nem szerez be.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

318/2019.(X.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

Önkormányzat 2019. évi költségvetése stabilitásának megőrzése érdekében csak a 2019- 2024 
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közötti ciklusra meg nem választott képviselők és bizottsági kültagok részére ad lehetőséget a 

képviselői munkájukhoz használt laptop megvásárlására.  

 

A laptopok árát a könyvszerinti érték és a még meglevő garancia miatt 100 000.- Ft-ban 

határozza meg. 

 

Felkéri a Jegyzőt, hogy a meg nem választott képviselőket és bizottsági kültagokat tájékoztassa 

a vásárlás lehetőségéről, egyúttal a november havi rendes ülésre készítsen előterjesztést a 

szükséges mennyiségű új laptopok beszerzésére. 

 

Határidő: a) pont: a régi laptopok értékesítésére: 2019. november 5. 

       b) új laptopok beszerzés előkészítésére: 2019. november havi ülés 

Felelős: mindkét pontért: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

319/2019.(X.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő ülése időpontját és 

tervezett napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

2019. október 31-én 17.00 óra 

1.) A bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztása és kültagok eskütétele 

     Előterjesztő: Horváth Éva polgármester 

2.) A Képviselő-testület 2019. évi téli ülésszakának munkaterve 

     Előterjesztő: Horváth Éva polgármester 

3.) 2020. évi adókoncepció   

     Előterjesztő: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

320/2019.(X.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a titkos 

szavazási eljárás eredményeként a Pénzügyi Bizottság elnökének  

Nagy Zsolt 

 

képviselőt a Képviselő-testület megválasztotta.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

321/2019.(X.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a titkos 

szavazási eljárás eredményeként a Humán Bizottság elnökének  

Dombi Norbert 
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képviselőt a Képviselő-testület megválasztotta.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

322/2019.(X.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a titkos 

szavazási eljárás eredményeként a Településfejlesztési Bizottság elnökének  

 

Béni Norbert 

 

képviselőt a Képviselő-testület megválasztotta.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

323/2019.(X.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a titkos 

szavazási eljárás eredményeként a Pénzügyi Bizottság képviselő tagjának  

Béni Norbert és 

Molnár Gyula László 

 

képviselőket a Képviselő-testület megválasztotta.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

324/2019.(X.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Dombi Norbert 

képviselő javaslatát, mely szerint a Humán Bizottság létszámát 7 főben határozza meg. 

 

  

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

325/2019.(X.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Bizottság létszámát 5 

főben határozza meg. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

326/2019.(X.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a titkos 

szavazási eljárás eredményeként a Humán Bizottság képviselő tagjának  

 



HATÁROZATOK                                                                                                                                                2019. 
 

110 

 

Molnár Gyula László és 

Nagyné Szigeti Mária 

 

képviselőket a Képviselő-testület megválasztotta.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

327/2019.(X.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településfejlesztési Bizottság 

létszámát 7 főben határozza meg. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

328/2019.(X.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a titkos 

szavazási eljárás eredményeként a Településfejlesztési Bizottság képviselő tagjának  

 

Dombi Norbert,  

Molnár Gyula László és  

Nagy Zsolt  

 

képviselőket a Képviselő-testület megválasztotta. 

 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

329/2019.(X.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a titkos 

szavazási eljárás eredményeként a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagjának  

 

Szabó Tünde és  

Zéman Györgyi  

 

pétfürdői lakosokat a Képviselő-testület megválasztotta.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

330/2019.(X.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a két 

fordulóban lefolytatott titkos szavazási eljárás eredményeként a Humán Bizottság nem 

képviselő tagjának  
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Gelencsér István és 

Mezriczky Beáta 

 

pétfürdői lakosokat a Képviselő-testület megválasztotta.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

331/2019.(X.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a titkos 

szavazási eljárás eredményeként a Településfejlesztési Bizottság nem képviselő tagjának  

 

Horváth Ferencné, 

Horváth István és 

Márkus Ákos 

 

pétfürdői lakosokat a Képviselő-testület megválasztotta.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

332/2019.(X.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2019. évi 

téli ülésszakának munkatervét a melléklet szerint elfogadja.  

 

Felkéri a tisztségviselőket, hogy a munkatervben foglaltak végrehajtását kísérjek figyelemmel. 

 

Határidő végrehajtás: folyamatos 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

  Szabóné Czifra Melinda jegyző 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

333/2019.(X.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Nagy Zsolt 

képviselő javaslatát, mely szerint 2020. január 1-től a magánszemélyek kommunális adóját 

4.500,- Ft-ról 5.500,- Ft/adótárgy/év összegre a Képviselő-testület emelje meg. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

334/2019.(X.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester által előterjesztett 

adókoncepció megtárgyalása alapján úgy határozott, hogy 
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1./ Építményadó 

2018. 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./ Magánszemélyek kommunális adója 

2020. január 1-től a magánszemélyek kommunális adója mértékét 10.000.- Ft/adótárgy/év 

összegre megemeli. 

 

4./ Idegenforgalmi adó 

Idegenforgalmi adót továbbra sem vezet be. 

 

5./ Iparűzési adó 

Az iparűzési adó vonatkozásában az adómértéken, valamint az adó-mentesség, 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: 2019. november havi ülés 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

335/2019.(XI.21.) 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 pályázat elbírálása (Bachstetter Erika)” tárgyú, 

215/2019. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

336/2019.(XI.21.) 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 pályázat elbírálása (Kustán Béla)” tárgyú, 191/2019. 

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

337/2019.(XI.21.) 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 „„Arany János 

Tehetséggondozó Programban” való részvétel támogatása” tárgyú, 209/2019. számú 

előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

338/2019.(XI.21.) 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 „Önálló képviselői 

indítvány Nagyné Szigeti Mária képviselő részéről: Emlékplakett átadása” tárgyú, 204/2019. 

számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

339/2019.(XI.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Polgármester 

javaslatát, mely szerint a „Panelkuckó” Napközi Otthonos Óvoda élelmezési szolgáltatója 

2020. január 01-től a Rendezvényterem’12 Kft. legyen.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

340/2019.(XI.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

I. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 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 2020. év január hó 

1. napjától az alábbiakban határozza meg: 

 

1./ Panelkuckó Napközi Otthonos Óvoda 

 

Szolgáltató: Sze-Pa Szolg. Kft. 

      Norma: Szolgáltatónak fizetendő 

- gyermekek részére 

 ebéd: 276,- Ft 386,- Ft + ÁFA/fő/nap 

 tízórai + uzsonna: 154,- Ft 214,- Ft + ÁFA/fő/nap 

 háromszori étkezés:  430,- Ft 600,- Ft + ÁFA/fő/nap 
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2./ Horváth István Általános Iskola 

 

Szolgáltató: Sze-Pa Szolg. Kft. 

      Norma: Szolgáltatónak fizetendő 

 - gyermekek részére 

 ebéd (menza): 310,- Ft 420,- Ft + ÁFA/fő/nap 

 tízórai + uzsonna: 170,- Ft 235,- Ft + ÁFA/fő/nap 

 háromszori étkezés:  480,- Ft 655,- Ft + ÁFA/fő/nap 

 

3./ Szociális étkeztetés  

 

Szolgáltató: Rendezvényterem’12 Kft. 

      Norma: Szolgáltatónak fizetendő 

          

     ebéd   340,- Ft 435,- 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: 2019. december 10. 

                II/2. pontra: 2019. december 31. 

 

Felelős: II/1. pontra: Horváth Éva polgármester 

              II/2. pontra: érintett intézményvezetők és polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

341/2019.(XI.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

temető parkgondozásáról szóló, e határozat mellékletét képező szolgáltatási szerződés 

aláírására, egyben felkéri, hogy a szerződésben foglaltakat a 2020. évi költségvetés 

előkészítésénél vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződéskötésre: 2019. december 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

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

342/2019.(XI.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019 évi 

költségvetésének előirányzatait az alábbiak szerint átcsoportosítja: 

 

Beruházási kiadások: Strand közműfejlesztés + 2.278 ezer forint 

Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok személyi juttatások: - 2.278 ezer forint 

 

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

vegye figyelembe.  

 

Határidő költségvetési rendelet módosítás 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

343/2019.(XI.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Munkás Testedzők Egyesületével az önkormányzati sport közfeladatok ellátásra 2018. 

március 2-án kötött együttműködési és feladatellátási szerződést – 2020. január 1-jei hatállyal 

– alábbiak szerint módosítja: 

 

1.) A szerződés II/4) pontja helyébe a következők lépnek: 

„4.) Az Önkormányzat vállalja, és mindenkori éves költségvetésben megtervezi 

a) a sportlétesítmények üzemeltetésével és működtetésével kapcsolatban havi szinten 

felmerülő távhő-, és melegvíz alapdíját. A Feladatellátó az alapdíjakról számlát állít ki az 

Önkormányzat felé, aki azokat határidőre kiegyenlíti, 

b) az ingatlan felújításával, beruházásaival és a sportlétesítmények területén kívüli 

zöldfelületekkel kapcsolatos kiadások viselését.” 

 

A szerződés további részei változatlanul maradnak. 

 

A Képviselő-testület a szerződés II/4) pontját minden év december 31-ig felülvizsgálja.  

 

Határidő a szerződés módosításának aláírására: 2019. december 16. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

344/2019.(XI.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többség hiányában 

nem fogadta el a helyi adókról szóló 14/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló rendelet-tervezetet.  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

345/2019.(XI.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

289/2019.(VIII.29.),      295/2019.(IX.26.),      296/2019.(IX.26.),       297/2019.(IX.26.), 

300/2019.(IX.26.),        301/2019.(IX.26.),      302/2019.(IX.26.),        303/2019.(IX.26.), 

304/2019.(IX.26.),        306/2019.(IX.26.),      307/2019.(IX.26.),        308/2019.(X.24.), 

309/2019.(X.24.),          311/2019.(X.24.),      312/2019.(X.24.). 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

346/2019.(XI.21.) 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 

 

2020. január 1-től 2020. 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: 2019. december 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

347/2019.(XI.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Horváth Éva 

polgármestert, valamint a Humán Bizottságot, hogy 2021. évtől kezdődően a Támogató 

Szolgálat feladatainak térségi szinten való ellátására keressenek megoldást.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: 2020. szeptember havi képviselő-testületi ülés  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

348/2019.(XI.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horváth István Általános 

Iskola intézményi tanácsába a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. § (4) 

bekezdése alapján az önkormányzat képviseletében Molnár Gyula László képviselőt delegálja. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozatot küldje meg az iskola igazgatójának.  

 

Határidő: 2019. november 28.    

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

349/2019.(XI.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Várpalota Kistérség Többcélú 

Társulása Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottságába Nagy Zsolt képviselőt delegálja.  

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Társulási Tanács elnökének. 

 

Határidő: 2019. november 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

350/2019.(XI.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Miskolczi Ferenc 

alpolgármester javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület a polgármestert 2019. II. félévi 

munkájának elismeréséül jutalomban részesítse. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

351/2019.(XI.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

utca páros oldalán az Ösküi utcától a Temető utca kereszteződéséig – figyelemmel a szintbéli 

keresztező utcák tiltó tábla hatályának feloldására – 3 darab „Várakozni tilos” táblát helyeztet 

ki. 

 

A munka költségére 200.000.- Ft-ot irányoz elő, melynek fedezete az Önkormányzat 2019. évi 

költségvetése, felhalmozási kiadások, utak, hidak kisértékű tárgyi eszközök előirányzata. 

 

Felkéri a Polgármestert a munka megrendelésére, a jegyzőt a kérelmezők értesítésére. 
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Határidő: a megrendelésre és a kérelmezők értesítésére:  

                 2019. november 30.  

Felelős: Horváth Éva polgármester  

              Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

352/2019.(XI.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

figyelemmel a 318/2019.(X.24.) számú képviselő-testületi határozatban foglaltakra az új 

képviselők részére a képviselői munkájukhoz 3 db új laptopot szerez be.  

 

A beszerzés fedezete a volt képviselők által megvásárolt gépekért befizetett 400.000.- Ft, 

valamint a szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok személyi juttatások 

előirányzatából 275.000.- Ft. 

 

Felkéri a polgármestert a gépek megrendelésére, valamint, hogy a határozatban foglaltakat a 

költségvetési rendelet soron következő módosításánál vegye figyelembe.  

 

Határidő: a) a gépek megrendelésére: 2019. november 22. 

      b) költségvetési rendelet módosítás 

Felelős: mindkét pontért: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

353/2019.(XI.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Bizottság, a 

Polgármester és a Jegyző által előterjesztett – 2019. I-III. negyedévi szociális ellátásokról szóló 

– beszámolót elfogadja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

354/2019.(XI.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

telepen lévő önkormányzati murvás útját ideiglenesen felújítja apró szemű murvával.  

 

A kivitelezés fedezete a 2019. évi költségvetés Sporttelep karbantartása. 

 

A testület felkéri a polgármestert, hogy a fentieket a költségvetés következő módosításánál 

vegye figyelembe.  

 

Határidő: kivitelezésre: 2019. december 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

              Szabóné Czifra Melinda jegyző 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

355/2019.(XI.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, a Berhidai út 

86-94. mögötti szervízutat ideiglenesen felújítja apró murvával.  

 

A kivitelezés fedezete a 2019. évi költségvetés utak-hidak karbantartása. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Településfejlesztési Bizottságot, hogy dolgozzon ki megoldási 

javaslatokat a probléma végleges kezelésére a jövő évi költségvetés tárgyalásáig. 

 

Határidő: a) kivitelezésre: 2019. december 10. 

                  b) a végleges megoldás kidolgozására: 2020. február 15. 

Felelős: a) pontért: Horváth Éva polgármester 

              b) pontért: Településfejlesztési Bizottság 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

356/2019.(XI.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Pétfürdő, Berhidai út 86-94. társasházak közös képviselőit tájékoztassa, hogy a Képviselő-

testület a jövő évben az épületek mögötti szervízutat tervezi rendbe tenni. 

 

Lehetőség lenne a szervízút burkolására, rá merőlegesen parkoló helyek létesíthetőek a 

házakkal szemközti oldalon. 

 

A Képviselő-testület 2020. január 15-ig a társasházaktól közgyűlési határozatban várja a fenti 

elképzelésekről - illetve ha más, a lakók elképzeléséről is - a véleményt. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: a határozat megküldésére: 2019. november 29. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

357/2019.(XI.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(III.5.) 

önkormányzati rendelet Iskola beruházási kiadásai 2. során a kisértékű tárgyi eszközökre 

előirányzott 600 ezer forintból 300 ezer forintot töröl.  

 

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

vegye figyelembe.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet módosítása 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

358/2019.(XI.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(III.5.) 

önkormányzati rendelet Óvoda beruházási kiadásai 5. során a kisértékű tárgyi eszközökre 

előirányzott 300 ezer forintból 150 ezer forintot töröl, valamint az Óvoda felújítási kiadásai 9. 

során az udvari vízelvezető rendszer felújítására (feltárás, csere) előirányzott 2.000 ezer forintot 

törli.  

 

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

vegye figyelembe.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet módosítása 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

359/2019.(XI.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(III.5.) 

önkormányzati rendelet Gondozási Központ felújítási kiadásai 14. során a védőnők: ajtó és 

ablakcserére előirányzott 1.000 ezer forintot törli.  

 

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

vegye figyelembe.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet módosítása 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

360/2019.(XI.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(III.5.) 

önkormányzati rendelet Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai 19. során a kisértékű tárgyi 

eszközökre előirányzott 1.124 ezer forintból 200 ezer forintot töröl.  

 

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

vegye figyelembe.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet módosítása 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

361/2019.(XI.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(III.5.) 

önkormányzati rendelet Temető üzemeltetés beruházási kiadásai 27. során a kisértékű tárgyi 

eszközökre előirányzott 400 ezer forintból 300 ezer forintot töröl.  

 

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

vegye figyelembe.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet módosítása 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

362/2019.(XI.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(III.5.) 

önkormányzati rendelet Községgazdálkodás beruházási kiadásai 31. során a kisértékű tárgyi 

eszközökre előirányzott 300 ezer forintból 200 ezer forintot töröl.  

 

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

vegye figyelembe.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet módosítása 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

363/2019.(XI.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(III.5.) 

önkormányzati rendelet Fürdő, strand és tó üzemeltetés beruházási kiadásai 40. során a 

kisértékű tárgyi eszközökre előirányzott 400 ezer forintból 300 ezer forintot töröl.  

 

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

vegye figyelembe.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet módosítása 

 

 

 

 



HATÁROZATOK                                                                                                                                                2019. 
 

122 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

364/2019.(XI.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(III.5.) 

önkormányzati rendelet Fürdő, strand és tó üzemeltetés beruházási kiadásai 44. során a Strand 

tervezésre, engedélyezésre, illetékekre, bonyolításra előirányzott 42.762 ezer forintból 20.000 

ezer forintot töröl.  

 

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

vegye figyelembe.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet módosítása 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

365/2019.(XI.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(III.5.) 

önkormányzati rendelet Zöldterület kezelés beruházási kiadásai 47. során a kisértékű tárgyi 

eszközökre előirányzott 500 ezer forintból 400 ezer forintot töröl.  

 

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

vegye figyelembe.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet módosítása 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

366/2019.(XI.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(III.5.) 

önkormányzati rendelet Zöldterület kezelés beruházási kiadásai 49. során a játszótéri 

eszközökre előirányzott 1.000 ezer forintot törli.  

 

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

vegye figyelembe.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet módosítása 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

367/2019.(XI.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(III.5.) 

önkormányzati rendelet Zöldterület kezelés beruházási kiadásai 50. során a játszóterek 

felújítására előirányzott 2.000 ezer forintot törli.  

 

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

vegye figyelembe.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet módosítása 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

368/2019.(XI.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(III.5.) 

önkormányzati rendelet Utak, hidak beruházási kiadásai 52. során a kisértékű tárgyi eszközökre 

előirányzott 500 ezer forintból 300 ezer forintot töröl.  

 

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

vegye figyelembe.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet módosítása 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

369/2019.(XI.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(III.5.) 

önkormányzati rendelet Utak, hidak beruházási kiadásai 56. során az Iskola utca – Berhidai út 

sarok tervezésre, engedélyezésre, műszaki ellenőrzésre előirányzott 690 ezer forintból 300 ezer 

forintot töröl, valamint az 57. során az Iskola utca – Berhidai út sarok kivitelezésére előirányzott 

3.000 ezer forintot törli.  

 

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

vegye figyelembe.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet módosítása 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

370/2019.(XI.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(III.5.) 

önkormányzati rendelet Közvilágítás beruházási kiadásai 63. során a közvilágítás bővítésére 

előirányzott 1.000 ezer forintot törli.  

 

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

vegye figyelembe.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet módosítása 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

371/2019.(XI.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(III.5.) 

önkormányzati rendelet az Ivóvíz, szennyvíz beruházási kiadásai 66. során a kútbekötő vezeték 

kiváltására hidraulikai felülvizsgálattal előirányzott 8.900 ezer forintból 7.000 ezer forintot 

töröl, valamint a 67. során a kút villamos energia kiváltására előirányzott 8.000 ezer forintot 

törli.  

 

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

vegye figyelembe.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet módosítása 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

372/2019.(XI.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(III.5.) 

önkormányzati rendelet az Orvosi rendelő (felnőtt) beruházási kiadásai 69. során a kisértékű 

tárgyi eszközökre előirányzott 500 ezer forintból 400 ezer forintot töröl, valamint az Orvosi 

rendelő (gyermek) beruházási kiadásai 71. során a kisértékű tárgyi eszközökre előirányzott 600 

ezer forintból 100 ezer forintot töröl.  

 

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

vegye figyelembe.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet módosítása 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

373/2019.(XI.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(III.5.) 

önkormányzati rendelet a Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 73. során a 

kisértékű tárgyi eszközökre előirányzott 500 ezer forintból 400 ezer forintot töröl.  

 

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

vegye figyelembe.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet módosítása 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

374/2019.(XI.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakóházak energetikai 

felújításának támogatására benyújtott pályázatot elbírálta, és a lakóházak energetikai 

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

Babits M. u. 29. szám alatti lakóépület felújításához Kustán Béla xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

 

Fedezet a 2019. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2019. december 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

375/2019.(XI.21.) 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, 

Bánk Bán u. 4. szám alatti lakóépület felújításához Bachstetter Erika xxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

 

Fedezet a 2019. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 
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Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2019. december 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

376/2019.(XI.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójára pályázatot benyújtók közül az alábbi 

személyeket részesíti támogatásban: 

 

Támogatásban részesített neve:        A támogatás havi  

                                                              összege (Ft) 

„A” típusú pályázatok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sor-

szám 
Név 

Támogatási 

összeg (Ft/hó) 

1. Balázs József 20.000 

2.  Balogh Dániel 17.000 

3. Enyingi Máté 17.000 

4. Fazekas Lajos 17.000 

5. Havas Kitti 9.500 

6. Jakab Zsófia Réka 17.000 

7. Katona Richárd 9.500 

8. Kollár Marcell 9.500 

9. Kosaras Alex 20.000 

10. Kun András 9.500 

11. Megyesi Csilla 13.000 

12. Nagy Árpád Levente 20.000 

13. Nagy Regina 9.500 

14. Nagy Zsombor 17.000 

15. Németh Patrik 17.000 

16. Németh Viktor 13.000 

17. Németh Vivien 9.500 

18. Petróczki Márk 17.000 

19. Puska Klaudia 13.000 

20. Réthalmi Eszter 17.000 

21. Soós Alexandra 20.000 

22. Szomszéd Alíz 17.000 

23. Veiszhaupt Kata 20.000 

 Összesen: 349.000 
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A támogatás fedezetét – mindösszesen: 3.490.000,- Ft-ot – a Képviselő-testület 2020. évi 

költségvetésében biztosítja. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a döntésről a pályázókat a pályázati kiírásban 

foglaltaknak megfelelően értesítse. 

 

Határidő: 2019. december 9. 

Felelős: Horváth  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

377/2019.(XI.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Molnár Gyula 

László képviselő javaslatát, mely szerint az Arany János Tehetséggondozó Programba pályázó 

Salk Ramóna Kingát, a pétfürdői Horváth István Általános Iskola nyolcadik évfolyamos 

tanulóját, felvétele esetén 20.000,- Ft havi ösztöndíjjal támogassa. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

378/2019.(XI.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, Salk Ramóna Kinga 

(xxxxxxxxxxxxxxxxx), a pétfürdői Horváth István Általános Iskola nyolcadik évfolyamos 

tanulójának részvételét az Arany János Tehetséggondozó Programban.  

 

Az Önkormányzat vállalja, hogy számára a programban való részvétele idejére – maximum 5 

tanévre – tanévenként 10 hónapra 15.000,- Ft havi ösztöndíjat nyújt, amelynek fedezetét a 

település költségvetésében biztosítja.  

   

Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatról tájékoztassa a pályázó iskolát, valamint a pályázó 

gyermek törvényes képviselőjét. 

 

Határidő: a határozat megküldésére: 2019. november 28. 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

379/2019.(XI.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Humán Bizottságot és a 

jegyzőt, hogy vizsgálja felül a pénzben és természetben nyújtott szociális, gyermekvédelmi 

ellátások és a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, valamint felhasználása 

ellenőrzésének szabályairól szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletet, melynek keretében 

dolgozzák ki a rendelet kiegészítését az Arany János Programban való részvétel ösztöndíjának 

támogatási szabályaival. 
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Határidő: 2020. február havi képviselő-testületi ülés  

Felelős: Humán Bizottság és Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

380/2019.(XI.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Bálint 

Gézáné, Láng Géza és Farkas László volt önkormányzati képviselőket több évtizedes a 

település épülését, fejlődését támogató önzetlen munkájukért Emlékplakettben részesíti, és 

hozzátartozó emléklappal megköszöni munkájukat. 

 

Az emlékplakett és emléklap költségeinek fedezete a 2019. évi költségvetés önkormányzat 

reprezentációs költsége. 

 

Felkéri a polgármestert a serleguzlet.hu/webshop áruház CR96B cikkszámú kristályplakettjéből 

3 plakett megrendelésére, gravíroztatására, valamint az emléklapok elkészítésére. 

 

Határidő: a) az emlékplakett beszerzésére: 2019. december 10. 

Felelős: mindkét pontért: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

381/2019.(XII.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése szerinti 

hatáskörében eljárva Papp Alexandra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakost 2020. 

január hó 1. napjától 2024. december hó 31. napjáig, 5 éves időtartamra megbízza a 

pétfürdői Szociális és Gyermekjóléti Gondozási Központ intézményvezető igazgatói, magasabb 

vezetői feladatainak ellátásával. 

 

A megbízott magasabb vezetői pótlékát a Képviselő-testület – a 257/2000.(XII.26.) Korm. 

rendelet 4. melléklete szerint – pótlékalap 550 %-ában állapítja meg. 

 

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

kapcsolatos munkáltató teendőket végezze el.   

 

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

382/2019.(XII.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta Horváth Éva 

polgármester javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület xxxxxxxxxxxxxxxxx-nak 

adományozza a „Kultúráért” kitüntetést. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

383/2019.(XII.12.) 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   

Horváth Sándornak 

a „Kultúráért” kitüntetést adományozza. 

 

Határidő: 2020. évi kultúra napi ünnepség  

Felelős: Horváth Éva polgármester  

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

384/2019.(XII.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat „Zöldterület-

kezelés” szakfeladatának dologi kiadási előirányzatát 25.000 ezer Ft-tal megemeli, az általános 

tartalékkeret terhére.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

385/2019.(XII.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat „Felszíni 

vízelvezetés, ivóvíz, szennyvíz” szakfeladatának dologi kiadási előirányzatát 300 ezer Ft-tal 

megemeli, az általános tartalékkeret terhére.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

386/2019.(XII.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Pétkomm Kft. 

ügyvezetőjét, hogy a Pétkomm Kft. zárszámadásával egyidőben számoljon be a Képviselő-

testületnek, hogy a parkgondozásban a külső vállalkozó kiváltása milyen erőforrást igényel 

gépekkel, személlyel, dologi kiadásokkal együtt.   
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Határidő: 2020. évi zárszámadás 

Felelős: Pétkomm Kft. ügyvezetője 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

387/2019.(XII.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendőrségről szóló 1994. évi 

XXXIV. törvény 8.§ (2) bekezdésében meghatározott véleményezési jogkörében eljárva Dr. 

Linczmayer László rendőr alezredes, rendőrségi tanácsos Várpalotai Rendőrkapitányság 

kapitányságvezetői feladatainak ellátására történő kinevezéséhez nem emel kifogást.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatot továbbítsa a Veszprém Megyei Rendőr-

Főkapitányság részére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

388/2019.(XII.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

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

rendeletet módosító „javított rendelet-tervezet” címen kiadott tervezet a név szerinti szavazás 

sorsolásos módjára vonatkozó 7. §-át.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

389/2019.(XII.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

106/2019.(II.28.),        269/2019.(VIII.29.),        318/2019.(X.24.),       334/2019.(X.31.),  

348/2019.(XI.21.),      349/2019.(XI.21.),           351/2019.(XI.21.),      352/2019.(XI.21.),  

356/2019.(XI.21.),      378/2019.(XI.21.). 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

390/2019.(XII.12.) 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 2020. évi ellenőrzési tervet e határozat melléklete szerint hagyja 

jóvá. 
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Határidő az éves ellenőrzési jelentés előterjesztésére: a 2019. évre vonatkozó zárszámadási 

rendelet előterjesztésével egyidejűleg. 

 

Felelős az éves ellenőrzési jelentés előterjesztéséért:  

             Horváth Éva polgármester 

             a belső ellenőrzés működtetéséért: Szabóné Czifra Melinda 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

391/2019.(XII.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja 2020. január 1-től 10 

fő önkormányzati közfoglalkoztatását napi 6 órában.  

A személyi juttatások és járulékok fedezetét a 2020. évi költségvetésben biztosítja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződések megkötésére. 

 

Határidő: 2019. december 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

392/2019.(XII.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2019. 

december 1-én állományban álló, közterületi segédmunkát végző önkormányzati 

munkavállalók - 7 fő - részére egyszeri, béren kívüli juttatásként, 15.000.- Ft értékű 

ajándékutalványt ad.  

 

Az ajándékutalványok fedezete: a 2019. évi költségvetés községgazdálkodás szakfeladatának 

dologi kiadásaiból 140.000.- Ft átcsoportosítása. 

 

Határidő a kifizetésre: 2019. december 20. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

393/2019.(XII.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Dombi Norbert 

képviselő javaslatát, mely szerint a 351/2019. (XI.21.) számú határozatot a Képviselő-testület 

vonja vissza.  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

394/2019.(XII.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Akácfa utca forgalmi 

rendjének megváltoztatására irányuló lakossági kérelmet megtárgyalta, és úgy határozott, 

hogy közlekedésbiztonsági okok miatt a 351/2019(XI.21.) számú határozatban meghatározott 

forgalmi renden nem kíván változtatni. 

 

Felkéri a jegyzőt a kérelmezők értesítésére. 

 

Határidő: a kérelmezők értesítésére: 2019. december 20.  

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

395/2019.(XII.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

út felől az Akácfa utca 78. és 60. szám közötti területére ható „Várakozni tilos” tábla hatályát 

kiegészítő táblával 1 óra terjedelemben maximálja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

396/2019.(XII.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Pétfürdő 

Nagyközség közlekedési koncepcióját a Várpalotai Rendőrkapitányság Rendészeti 

Osztályának, illetve, ha szükséges közlekedésbiztonsági szakértő bevonásával 2020. június 

30-ig felülvizsgálja.  

 

Határidő: 2020. június 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

397/2019.(XII.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Sajtos István 

és felesége lakbérfizetési kötelezettsége – a Pétfürdő, Liszt F. utca 14. 2/207. szám alatti 

lakásingatlanra vonatkozóan – 15.000,- Ft/hó + rezsiköltség. 

 

A bérleti díj összege minden évben a KSH által közzétett infláció mértékével növekszik. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés módosításának 

aláírására. 
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Határidő: a szerződés módosítására: 2019. december 20.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

398/2019.(XII.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a település környezeti állapotáról 

készült 2019. évi beszámolót megtárgyalta és elfogadja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

399/2019.(XII.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

vegye fel a kapcsolatot és kezdeményezzen tárgyalásokat a Hunstman Zrt.-vel a szaghatás 

megszüntetése érdekében.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

400/2019.(XII.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

írásban keresse meg a Hunstman Zrt-t, hogy adjon lehetőséget a Képviselő-testületnek az üzem 

bejárására.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

401/2019.(XII.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

kérje ki szakhatóság véleményét arról, hogy a Temető utcát az Ifjúság utcával összekötő 

bekötőúton az egyirányú forgalmi irány megváltoztatható-e. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

402/2019.(XII.12.) 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 megkötött megbízási szerződés határidejét a határozat melléklete 

szerinti 3. számú szerződésmódosítással 2020. június 30-ra módosítja. 
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Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés módosításának aláírására, egyúttal 

felkéri, hogy a határozatot és a szerződésmódosítást a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 

illetékes szerve, valamint a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal 

Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya részére küldje meg. 

 

Határidő: a szerződés módosítás aláírására: 2019. december 16. 

                  a határozat megküldésére: 2019. december 20. 

Felelős: mindkét pontért: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

403/2019.(XII.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátási 

körzetek megállapításáról szóló 6/2017. (V.5.) rendeletének 4. §-a szerinti, a település teljes 

közigazgatási területére kiterjedő gyermek háziorvosi körzet feladatainak ellátására e határozat 

melléklete szerinti nyilvános pályázatot ír ki. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a felhívás települési honlapon, a 

Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján, az Országos Alapellátási Intézet 

honlapján, Magyar Orvosi Kamara honlapján valamint a képzést végző egyetemek hirdető 

felületén történő megjelentetéséről.   

 

Határidő: a pályázat megjelentetésére: 2019.január 30. 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


