
Napirendek                                                                                                                           2019. 

2019. január 24. nyilvános 
 

1.) Szociális tárgyú önkormányzati rendelet módosítása (15/2019.) 

2.) Rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015.(IV.30.) 

önkormányzati rendelet 1. mellékletének módosításáról. Határozat telephely törzskönyvi 

bejegyzéséhez (17/2019.) 

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

15/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelet jogszabálysértő rendelkezéseinek hatályon kívül 

helyezése (18/2019.) 

4.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (10/2019.) 

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

bejelentések alapján tett intézkedésekről. 

6.) Javaslat a köztisztviselők és közalkalmazottak 2019. évi illetményére (16/2019.) 

7.) Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 2019. évi tarifái (5/2019.) 

8.) Pétkomm Kft. szolgáltatások 2019. évi díjtételei (11/2019.) 

9.) Strand tervezési munkái (20/2019.) 

10.) Szennyvíztisztító telep független villamosenergia hálózat kiépítése, transzformátor állomás 

létesítése (3/2019.) 

11.) A házi gyermekorvosi praxis betöltésével kapcsolatos intézkedések (14/2019.) 

12.) A Képviselő-testület 2019. évi tavaszi-nyári munkaterve (2/2019.) 

13.) 2019. évi rendezvénynaptár (4/2019.) 

14.) Kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárának önkormányzati véleményezése 

(13/2019.) 

15.) A Humán Bizottság beszámolója a civil szervezetek 2018. évi támogatásáról (1/2019.) 

16.) Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének megállapítása (9/2019.) 

17.) Óvoda 2019. évi nyitvatartási idejének megállapítása (19/2019.) 

18.) Beszámoló az Önkormányzat és a PMTE között megkötött együttműködési és 

feladatellátási szerződés végrehajtásáról (12/2019.) 

 

Tájékoztatók: 

1.) Központi orvosi ügyelet változása (6/2019.) 

2.) Központi háziorvosi ügyelet ellátásának szolgáltatási szerződése (7/2019.) 

3.) Tájékoztató a 2018. évi beruházásokról, felújításokról (8/2019.) 

 

VEGYES ÜGYEK 

 

 

 

2019. február 14. nyilvános 
 

1.) Pétfürdő Nagyközség költségvetés-tervezete 2019. évre (21/2019.) 

 

 

 

2019. február 14. zárt 
 

1.) Pétkomm Kft. ügyvezetői igazgatói pályázat elbírálása (22/2019.) 
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2019. február 28. nyilvános 
 

1.) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési    kötelezettségeinek 

megállapítása (33/2019.) 

2.) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat 2019. évi költségvetése (32/2019.) 

3.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (25/2019.) 

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

bejelentések alapján tett intézkedésekről. 

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

szóló 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításához (36/2019.) 

6.) Kérelem a Kistérségi Bűnmegelőzési Közalapítvány megszűnésének a megállapítása iránt  

(28/2019. 

7.) Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés módosítása (29/2019.) 

8.) Pétkomm Kft. ügyvezetőjének prémiumkifizetése (30/2019.) 

9.) Sporttelep épületeinek belső felújítása (31/2019.) 

10.) Beszámoló a 2018. évi szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (34/2019.) 

11.) Beszámoló az Önkormányzat és a PMTE között megkötött együttműködési és 

feladatellátási szerződés végrehajtásáról (37/2019.) 

12.) A Pétfürdői Közöségi Ház és Könyvtár 2019. évi szakmai munkaterve (39/2019.) 

13.) Óvodai beíratás időpontjának meghatározása (27/2019.) 

14.) A polgármestert megillető szabadság 2019. évi ütemezése (35/2019.) 

15.) RTL Klub ajánlata (26/2019.) 

16.) Igazgatási szünet elrendelése (40/2019.) 

 

Tájékoztatók: 

1.) Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék kezelési Önkormányzati      

Társulás 2018 évi tevékenységéről szóló beszámoló (24/2019.) 

 

VEGYES ÜGYEK 

 

 

 

2019. február 28. zárt 
 

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

Péter) (23/2019.) 

2.) Pétkomm Kft. ügyvezetése 2019. március 06-tól (38/2019. (később kerül kiküldésre) 

3.) Ajánlattétel a Berhidai út 5. számú társasház tulajdonosainak (42/2019.) 

4.) Tűzoltóság csapatzászló (42/2019.) 

 

 

 

2019. március 28. nyilvános 
 

1.) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének 4. módosítása (62/2019.) 
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2.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a      

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

módosítása (55/2019.) 

3.) A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló, 3/2000.(II.1.) önkormányzati rendelet    

felülvizsgálata (57/2019.) 

4.) A temető és a temetkezések rendjéről szóló, 13/2012.(VI.25.) önkormányzati rendelet     

felülvizsgálata (58/2019.)  

5.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (60/2019.) 

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

elhangzott bejelentések alapján tett intézkedésekről. 

7.) Felmentvény kiadása Pétkomm Kft. ügyvezetője részére (52/2019.) 

8.) Magyar Falu Program „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” alprogramban való     

Részvétel (61/2019.) 

9.) Iskolai játszótér (51/2019.) 

10.) Pétfürdői Polgármesteri Hivatal beszámolója a 2017-18. évi tevékenységéről (56/2019. 

11.) A Pétfürdői Gondozási Központ beszámolója a 2018. évi tevékenységéről (63/2019.) 

12.) Alapítványok pályázatainak elbírálása (50/2019.)  

13.) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi közbeszerzési terve (59/2019.) 

14.) Gelencsér Andrea kérelme (54/2019.) 

15.) Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés módosítása (67/2019. 

16.) Önálló indítvány Miskolczi Ferenc képviselő részéről: kutyafuttató telepítése (66/2019.) 

17.) Önálló indítvány Nagy Zsolt képviselő részéről: Kérelem civil szervezetek pályázati     

önrészére (68/2019.) 

 

Tájékoztatók: 

1.) Tájékoztató a KEHOP-2.2.2-15-2016 projekt (szennyvíztelep) finanszírozásáról (53/2019.) 

2.) Tájékoztató a 2019. évi beruházásokról, felújításokról (64/2019.) 

3.) Tájékoztató törvényességi felügyeleti eljárások lezárásáról (65/2019.) 

4.) Pétfürdő Nagyközség 2019. évi rendezvény- és eseménynaptára 

 

VEGYES ÜGYEK 

 

 

 

2019. március 28. zárt 
 

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

Zoltán) (43/2019.) 

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

Tünde) (69/2019.) 

3.) Lakóházak energetikai felújításának támogatására beérkezett pályázatok elbírálása 

Patocskai György) (71/2019.) 

4.) Farkas Róbert lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása (44/2019.) 

5.) Jankó Kálmán és Jankó Kálmánné lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása 45/2019.) 

6.) Hornyák Istvánné lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása (46/2019.) 

7.) Jancsek Gyula és Koszta Lászlóné lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása 47/2019.) 

8.) Pencz Gyula lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása (48/2019.) 

9.) Véghelyi Mária lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása (49/2019.)  

 

 



Napirendek                                                                                                                           2019. 

2019. április 18. nyilvános 
 

1.) Egyes önkormányzati rendeletek technikai deregulációs hatályon kívül helyezése (87/2019.) 

2.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (80/2019.) 

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

bejelentések alapján tett intézkedésekről.  

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

gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díjáról szóló önkormányzati    

rendelete megalkotásához (75/2019.) 

5.) Társulási megállapodás jogi segítségnyújtó tevékenység ellátására (73/2019.) 

6.) Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása (88/2019.) 

7.) Pétkomm Kft. Alapító Okirat módosítása (93/2019.) 

8.) Pétkomm Kft. beszámolója 2018. évi működéséről és gazdálkodásáról (91/2019.) 

9.) Beszámoló a Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság 2018. évi tevékenységéről   

(72/2019.) 

10.) Beszámoló a 2019. I. negyedévi szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (85/2019.) 

11.) Pétfürdő Sportjáért Alapítvány támogatása (82/2019.) 

12.) Magyar Falu Program „Orvosi Rendelő” alprogramban való részvétel (83/2019.) 

13.) Útépítési tervezési díjak átcsoportosítása (74/2019.) 

14.) 2019. évi napközis tábor (76/2019.) 

15.) Vadriasztó kihelyezése ((81/2019.) 

16.) Liszt Ferenc u. 9. Társasház kérelme (89/2019.) 

17.) Révész Andrea kérelme (79//2019.) 

18.) RTL Klub ajánlata (77/2019.) 

19.) Iskola vezetői pályázatának véleményezése (78/2019.) 

20.) Napelemes közvilágítási oszlop (96/2019.) 

 

Tájékoztatók: 

1.) Humán Bizottság tájékoztatója a 2019. évi támogatási kérelmek elbírálásáról (90/2019.) 

2.) Tájékoztató a 2019. évi beruházásokról, felújításokról (92/2019.) 

 

VEGYES ÜGYEK 

 

 

 

2019. április 18. zárt 
 

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

László) (84/2019.) 

2.) „Pétfürdő 2018 év hivatásos tűzoltója” díj (86/2019.) 

 

 

 

2019. április 30. rendkívüli nyilvános 
 

1.) PMTE visszatérítendő támogatás iránti kérelme (94/2019.) 
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2019. május 30. nyilvános 
 

1.) Rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015.(IV.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról (119/2019.) 

2.) Rendelet az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) 

Határozat a 2018. évi maradvány jóváhagyásáról (108/2019.) (108/2019/2.) 

3.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (105/2019.) 

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

bejelentések alapján tett intézkedésekről.  

5.) Beszámoló a 2018. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról. (104/2019.) 

6.) 2018. évi ellenőrzési jelentés (112/2019.) 

7.) Beszámoló a település közrendjéről és közbiztonságáról (101/2019.) 

8.) Polgárőrség támogatása (99/2019.) 

9.) Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2018. évi 

ellátásáról (118/2019.) 

10.) Céltartalék megemelése (113/2019.) 

11.) Beszámoló az egészségügyi alapellátásról (102/2019.) 

12.) Temető bekötőút, Nyárfa köz munkaközi tervei (98/2019.) 

13.) Hősök terei Általános Iskola udvarára tervezett játszótér (109/2019.) 

14.) Sporttelep vízbekötés (115/2019.) 

15.) Csónakázás (121/2019.) 

16.) Sporttelep futópálya pályázat (124/2019.)  

17.) Kutyafuttató létesítése (116/2019.) 

 

Tájékoztatók: 

1.) Tájékoztató a közterületi térfigyelő kamerarendszer működéséről (103/2019.) 

2.) KEHOP-2.2.2. szennyvíz projekt (107/2019.) 

3.) Tájékoztató a 2019. évi beruházásokról, felújításokról (122/2019.)  

4.) Pétfürdő Önkormányzatának címzett panasz (117/2019.) 

5.) Tájékoztató a 113/2019.(II.28.) számú testületi határozat végrehajtásáról (110/2019.) 

 

VEGYES ÜGYEK 

 

 

 

2019. május 30. zárt 
 

1.)  Lakóházak energetikai felújításának támogatására beérkezett pályázatok elbírálása 

(Kollarics Richard Kurszán) (100/2019.) 

2.)   Lakóházak energetikai felújításának támogatására beérkezett pályázatok elbírálása  

(Németh István) (106/2019.) 

3.)  Lakóházak energetikai felújításának támogatására beérkezett pályázatok elbírálása 

(Szilágyi Ilona) (111/2019.) 

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

Ferenc) (114/2019.) 

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

János) (120/2019.) 
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6.)  Lakóházak energetikai felújításának támogatására beérkezett pályázat elbírálása (Ulrich 

István) (123/2019.)  

 

 

 

2019. június 11. rendkívüli nyilvános 
 

1.) Településrendezési eszközök módosítása (127/2019.) 

     Vendég: tervezők 

2.) Óvoda előtti fekvőrendőr (125/2019) 

3.) Szelektív hulladékgyűjtő sziget kialakítása (126/2019) 

 

 

 

2019. június 27. nyilvános 
 

1.) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása (137/2019.) 

2.) Rendelet a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel 

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

rendelet módosításáról (139/2019.) 

3.) Rendelet a településkép védelméről szóló 1/2018.(I.30.) önkormányzati rendelet     

módosításáról (első olvasat) (136/2019.) 

4.)  Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (135/2018.) 

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

bejelentések alapján tett intézkedésekről. 

6.) Közösségi Ház és Könyvtár nyári nyitvatartása (128/2019.) 

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

(130/2019.) 

8.) Gyermekorvosi szerződések módosítása (140/2019.)  

9.) Bőhm Ferenc u. csapadékcsatorna üzembehelyezése (129/2019.) 

10.) Temető útbejáró kivitelezésre beérkezett ajánlatok (133/2019.)  

 

Tájékoztatók: 

1.) Tájékoztató a 2019. évi beruházásokról, felújításokról (134/2019.) 

2.) Tájékoztató Központi háziorvosi ügyelet (138/2019.) 

 

VEGYES ÜGYEK 

 

 

 

2019. június 27. zárt 
 

1.) Liszt F. u. 14. 206. szám alatti önkormányzati lakás bérleteztetése (131/2019.) 

2.) Fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatása iránti pályázatok elbírálása (132/2019.) 
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2019. július 16. rendkívüli nyilvános 
 

1.) Orvosi rendelő kazánház rekonstrukció (143/2019) 

2.) Központi háziorvosi ügyelet 2019 augusztus-szeptemberi finanszírozása (144/2019) 

3.) Hősök terei iskola játszótér (142/2019) 

 

 

 

2019. július 24. rendkívüli nyilvános 
 

1.) Rendelet a településkép védelméről szóló 1/2018(I.30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról (147/2019) 

2.) Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításának véleményezése (146/2019) 

3.) Testületi jóváhagyás távhővezeték rekonstrukció szerződésének aláírására (145/2019) 

 

 

 

2019. augusztus 8. rendkívüli nyilvános 
 

1.) Akácfa u. járdafelújítás (148/2019) 

2.) Magyar Falu Program keretében megjelent pályázatok (149/2019) 

 

 

 

2019. augusztus 29. nyilvános 
 

1.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (155/2019.) 

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

bejelentések alapján tett intézkedésekről. 

3.) Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Terve (150/2019.) 

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

(161/2019.) 

5.) Pétfürdői Gondozási Központ vezetői pályázat meghirdetése (163/2019.) 

6.) Beszámoló a 2019. I. félévi szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (153/2019.) 

7.) Iskolatej és tejeskifli (157/2019.) 

8.) Helyi Választási Bizottság tagjainak választása (154/2019.) 

9.) Beszámoló a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 2018. évi tevékenységéről (160/2019.) 

10.) Miskolczi Ferenc önálló képviselői indítványa a Péti MTE-vel kötött „Együttműködési és 

feladatellátási szerződés” módosítására (164/2019.) 

11.) Központi háziorvosi ügyeleti feladatok finanszírozása 2019. október 01-jétől (166/2019.) 

 

Tájékoztatók: 

1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2019. I. félévi gazdálkodásáról (162/2019.) 

2.) Tájékoztató a 2019. évi beruházásokról, felújításokról (156/2019.) 

3.) 2019. évi beruházási-felújítási szerződések (158/2019.) 

4.) Fogorvosi ellátás finanszírozása (159/2019.) 

 

VEGYES ÜGYEK 
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2019. augusztus 29. zárt 
 

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

Attila) (151/2019.)  

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

János (152/2019.)  

3.) Pétfürdőért díj adományozása (165/2019.)  

 

 

2019. szeptember 26. nyilvános 
 

1.) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének 2. módosítása (183/2019.) 

2.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (176/2019.) 

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

bejelentések alapján tett intézkedésekről 

4.) Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának és 

Továbbképzési Programjának jóváhagyása (184/2019.) 

5.) Beszámoló a Pétkomm Kft. 2019. év I-VII. havi gazdálkodásáról és tevékenységéről 

(180/2019.)  

6.) Pétkomm Kft. ügyvezetőjének premizálása (168/2019.) 

7.) Testületi jóváhagyás parkgondozás szerződésének aláírására (169/2019.) 

8.) Testületi jóváhagyás gépi hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkák szerződésének 

aláírására (181/2019.) 

9.) Bölcsőde téli zárva tartása (171/2019.) 

10.) Polgármesteri Hivatal informatikai beszerzéséről döntés (172/2019.)  

11.) Orvosi rendelő statikai szakvélemény (170/2019.) 

12.) Kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárának önkormányzati 

véleményezése (179/2019.) 

13.) Gyetvai István lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása (177/2019.) 

14.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. (178/2019.) 

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

(167/2019.) 

 

Tájékoztatók: 

1.) Horváth István Általános Iskola 2018/19. évi beszámolója, 2019/20. évi munkaterve 

(173/2019.) 

2.) Tájékoztató a 2019. évi beruházásokról, felújításokról (182/2019.) 

 

VEGYES ÜGYEK 

 

 

2019. szeptember 26. zárt 
 

1.) Vargáné Décsi Veronika kérelme (174/2019 

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

Zoltán) (175/2019.)  
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2019. október 24. alakuló 
 

1.) A Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolója a polgármester- és települési 

önkormányzati képviselők választásának eredményéről  

2.) A megválasztott települési önkormányzati képviselők eskütétele 

3.) A polgármester eskütétele 

4.) Polgármesteri székfoglaló  

5.) A polgármester illetményének (költségtérítésének) megállapítása (185/2019.) 

6.) Alpolgármester választás 

7.) Az alpolgármester eskütétele 

8.) Az alpolgármester tiszteletdíjának (költségtérítésének) megállapítása (186/2019.) 

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

önkormányzati rendeletének felülvizsgálata (187/2019.)  

10.) Képviselői laptopok használata (188/2019.) 

11.) A következő testületi ülés időpontjának és tervezett napirendjének megállapítása (szóbeli 

előterjesztés) 

 

 

2019. október 31. rendkívüli nyilvános 
 

1.) Bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztása (191/2019.) 

2.) Képviselő-testület 2019 évi téli ülésszakaszának munkaterve (189/2019.) 

3.) Adókoncepció (190/2019.) 

 

 

2019. november 21. nyilvános 
 

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

(195/2019.) 

2.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (202/2019.) 

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

bejelentések alapján tett intézkedésekről 

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

(201/2019.) 

5.) Köztemető parkjának gondozására és fenntartására megkötendő szolgáltatási szerződés 

(193/2019.) 

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

Szolgálat ellátására (199/2019.) 

7.) Horváth István Általános Iskola intézményi tanácsába delegálás (194/2019.) 

8.) Várpalota Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottságába 

delegálás (197/2019.) 

9.) A Polgármester 2019. II. félévi jutalma (196/2019.) 

10.) E.ON hálózati csatlakozás (206/2019.)  

11.) Akácfa utcai forgalmi rend (198/2019.) 

12.) Képviselői laptopok vásárlása (205/2019.) 

13.) Beszámoló a 2019. I-III. negyedévi szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (200/2019.) 

14.) Pétfürdő Nagyközség környezeti állapota (első olvasat) (192/2019.) 
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15.) Önálló képviselői indítvány Molnár Gyula László, Béni Norbert és Nagyné Szigeti Mária 

részéről: Péti MTE területén lévő murvás útszakasz ideiglenes rendbetétele apró szemű 

murvával (212/2019.) 

16.) Önálló képviselői indítvány Molnár Gyula László, Béni Norbert és Nagyné Szigeti Mária 

részéről: A Berhidai úttal párhuzamos szervizút ideiglenes rendbetétele apró szemű murvával 

(210/2019.) 

17.) Önálló képviselői indítvány Miskolczi Ferenc alpolgármester részéről: Péti MTE-vel kötött 

„Együttműködési és feladatellátási szerződés” módosítása (214/2019.) 

 

Tájékoztatók: 

 

1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2019. I-III. negyedévi gazdálkodásáról (208/2019.) 

2.) Tájékoztató a 2019. évi beruházásokról, felújításokról (207/2019.) 

 

VEGYES ÜGYEK 

 

 

2019. november 21. zárt 
 

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

Béla) (191/2019.)  

2.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálása (203/2019.)  

3.) „Arany János Tehetséggondozó Programban” való részvétel támogatása (209/2019.)  

4.) Önálló képviselői indítvány Nagyné Szigeti Mária képviselő részéről: Emlékplakett átadása 

(204/2019.) 

5.) Lakóházak energetikai felújításának támogatására beérkezett pályázat elbírálása 

(Bachstetter Erika) (215/2019.)  

 

 

2019. december 12. nyilvános 
 

1.) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének 3. módosítása (226/2019.) 

2.) Rendelet a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról (217/2019.) 

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

önkormányzati rendeletének felülvizsgálata II. (229/2019.) 

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

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

(218/2019.) 

5.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (221/2019.) 

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

bejelentések alapján tett intézkedésekről 

7.) Várpalotai Rendőrkapitányság Vezetője kinevezésének véleményezése (223/2019.)  
8.) Belső ellenőrzési terv 2020. (227/2019.) 

9.) Önkormányzati közfoglalkoztatás (216/2019.) 

10.) Akácfa utca forgalmi rendje II. (228/2019.) 

11.) Sajtos István és felesége lakásbérleti ügye (222/2019.) 

12.) Pétfürdő Nagyközség környezeti állapota (219/2019.) 

13.) Önálló képviselői indítvány Béni Norbert, Molnár Gyula László és Nagyné Szigeti Mária 

részéről: Ifjúság utcai bekötőút forgalmi rendjének megváltoztatása (225/2019.) 



Napirendek                                                                                                                           2019. 

14.) A házi gyermekorvosi praxis betöltésével kapcsolatos intézkedések (231/2019.) 

 

Tájékoztatók: 

 

1.) Tájékoztató a 2019. évi beruházásokról, felújításokról (224/2019.) 

 

VEGYES ÜGYEK 

 

 

2019. december 12. zárt 
 

1.) Gondozási Központ vezetői pályázat (220/2019.) 

2.) Kultúráért díj (230/2019.) 

 


