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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

1/2020.(I.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

szolgáltatások 2020. január 1-től érvényesíthető elszámolási díjtételeit a határozat melléklete 

szerint elfogadja. 

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

Határidő tájékoztatásra: 2020. január 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester    

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2/2020.(I.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Kft-vel 2016. január 29-én kötött Együttműködési Megállapodást kiegészíti e határozat 

mellékletét képező 4. számú melléklettel.  

A megállapodás további részei változatlanul maradnak. 

 

Határidő a szerződés módosításának aláírására: 2020. február 14. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

3/2020.(I.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Pénzügyi 

Bizottság javaslatát, mely szerint a lakosság önszerveződő közösségeinek pénzügyi 

támogatásáról szóló 21/2016.(XI.25.)  önkormányzati rendelet 5. §-ában  a ”minimum 12 millió 

forintot biztosít” szövegrész helyett ”a lehetőségeihez mérten keretet biztosít” szövegrész 

szerepeljen. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

4/2020.(I.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

23/2019.(I.24.),        299/2019.(IX.26.),       315/2019.(X.24.),       316/2019.(X.24.), 

340/2019.(XI.21.),   341/2019.(XI.21.),       343/2019.(XI.21.),      346/2019.(XI.21.), 

354/2019.(XI.21.),   355/2019.(XI.21.),       374/2019.(XI.21.),      375/2019.(XI.21.), 
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376/2019.(XI.21.),   380/2019.(XI.21.),       381/2019.(XII.12.),    387/2019.(XII.12.) 

391/2019.(XII.12.), 392/2019.(XII.12.),      394/2019.(XII.12.,),    397/2019.(XII.12.), 

402/2019.(XII.12.). 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

5/2020.(I.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2020. évi 

tavaszi-nyári 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  

6/2020.(I.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a két 

fordulóban lefolytatott titkos szavazási eljárás eredményeként a Humán Bizottság nem 

képviselő tagjának Fazekas Sándor pétfürdői lakost a Képviselő-testület megválasztotta.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

7/2020.(I.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

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

„A Bölcsőde 2020. június 1. és 2020. augusztus 31. közötti munkanapokon az alábbiak 

szerint tart nyitva: 

június 1. és  augusztus 7. között: 5.30 órától 16.00 óráig; 

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

augusztus 24. 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. évi XXXI. törvény 41. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá tartozó gyermek szerepel, 

azaz akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük – ideértve a gyermekgondozási díj, 
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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: 2020. február 28. 

                  a polgármester tájékoztatására: 2020. március 10. 

Felelős:    Papp Alexandra intézményvezető 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

8/2020.(I.23.) 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.) 2020. évi 

nyitvatartási idejét az alábbiak szerint határozza meg: 

„Az Óvoda 2020. január 1. és 2020. december 31. közötti munkanapokon az alábbiak 

szerint tart nyitva: 

január 2. és augusztus 9. között: 5.30 órától 16.30 óráig; 

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

augusztus 24. és december 22. között: 5.30 órától 16.30 óráig 

december 23. és 2021. 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: 2020. február 3. 

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

                      honlapon: 2020. február 3. 
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       c) a szülők tájékoztatására és nyilatkoztatására: 2020. február 28. és  

                      2020. október 30. 

                  d) a polgármester tájékoztatására: 2020. március 10. és 2020. november 10. 

                  e) igény esetén az alternatív napközbeni ellátás módjára vonatkozó javaslat   

                      előterjesztésére: 2020. március havi testületi ülés és a 2020. 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  

9/2020.(I.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. 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: 2020. február 4. 

                    b) eseménynaptár: 2020. február 26. 

Felelős: a) pontra: Horváth Éva polgármester 

               b) pontra: Angeli Katalin intézményvezető 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

10/2020.(I.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Pétfürdő 

Közösségi Ház és Könyvtár, valamint a Pétfürdői Közösségi Televízió 2020. március 1-jétől 

érvényesíteni javasolt szolgáltatási díjait 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: 2020. január 31. 

                  b) a szolgáltatási díj változás átvezetésére: 2020. február 14. 

Felelős:    a) pontért: Horváth Éva polgármester 

                 b) pontért: Angeli Katalin igazgató 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 



HATÁROZATOK                                                                               Időállapot: 2020.10.29. 

5 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

11/2020.(I.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Humán 

Bizottság és a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát, mely szerint a Pétfürdői Polgármesteri 

Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére 2020. évre a köztisztviselői illetményalapot 

a Képviselő-testület 60.000,- Ft-ban állapítsa meg.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

12/2020.(I.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Humán 

Bizottság és a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület  

a) az életpályamodell részeként központi béremelésben részesült felsőfokú végzettségű 

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

megfelelő mértékű fenntartó által garantált illetményemelést biztosítson;  

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

közalkalmazottak a 48 %-os 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 

biztosítson.   

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

13/2020.(I.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Humán 

Bizottság és a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület a 

magasabb vezető állású intézményvezetők esetében a garantált bérminimum 10 %-ának 

megfelelő mértékű illetményemelést biztosítson. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

14/2020.(I.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a „Javaslat 

Pétfürdő település köztisztviselőinek és közalkalmazottainak 2020. évi illetményére” 

vonatkozó előterjesztés 1. számú határozati javaslatát.  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

15/2020.(I.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Hivatalban foglalkoztatott  

a) köztisztviselők részére a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi 

LXXI. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 58. § (6) bekezdésében foglalt lehetőséggel élve 2020. 

évre a köztisztviselői illetményalapot 61.000.- Ft-ban állapítja meg. A 2017-ben bevezetett 

képzettségi pótlék fedezetére a költségvetés személyi juttatások előirányzatán belül – az 

illetményalap emelést is figyelembe véve – 2020. évben is fedezetet biztosít; 

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

közszolgálati és közalkalmazotti illetményrendszer különbségéből adódó hátrányok 

kiküszöbölése érdekében – a 2020. 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 2020. évre a Kötv. 6. melléklete szerint számított 

garantált illetmény %-ában 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 10%-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 10%-ának megfelelő mértékű fenntartó által garantált illetményemelést biztosít;    

bc) a magasabb vezető állású intézményvezetők esetében a garantált bérminimum 10 %-a 

helyett 12 %-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 2020. 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 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

16/2020.(I.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a 

Településfejlesztési Bizottság javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület az önkormányzatnál 

és intézményeinél foglalkoztatott dolgozók 2020. évi jutalmazásának céljából a 2020. évi 

költségvetés személyi juttatás kiadási előirányzatán belül a jutalmazásra felhasználható keret 

mértékét valamennyi intézménye esetében az intézmény 2020. január 1-én érvényes rendszeres 

havi bértömegének 2,5 szeresében állapítsa meg.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

17/2020.(I.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatnál és 

intézményeinél foglalkoztatott dolgozók  

a) 2020. évi jutalmazásának céljából a 2020. évi költségvetés személyi juttatás kiadási 

előirányzatán belül a jutalmazásra felhasználható keret mértékét valamennyi intézménye 

esetében az intézmény 2020. január 1-én érvényes rendszeres havi bértömegének 2 szeresében 

állapítja meg.  

b) cafetéria juttatásának céljából – a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 

2019. évi LXXI. törvény 58. § (4) bekezdésében előírt korlátra figyelemmel – 2020. 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  

18/2020.(I.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdői Polgármesteri 

Hivatalban igazgatási szünetet rendel el az alábbi időszakokra vonatkozóan:  

a) a nyári időszakban: 2020. július 20-tól augusztus 23-ig, 

b) a téli időszakra: 2020. december 21-től 2021. január 3-ig. 

 

Határidő: helyi médiában történő közzétételre: 2020. március 31. 

                  a lakosság hirdetményi úton történő értesítésére:  

                  a): 2020. július 1.                                                                                      

                  b): 2020. december 1. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

19/2020.(I.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

köztemető fejlesztését jelen határozat mellékleteként csatolt térképvázlat szerint alakítja ki.  

 

Határidő: folyamatos   

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

20/2020.(I.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Berhidai út 86-92. számú, és a Berhidai út 94-100. számú társasházak mögötti terület 

rendezésében a 2020. júniusára tervezett közlekedési koncepció elfogadásáig a Képviselő-

testület nem dönt.  

 

Határidő: a határozat megküldésére: 2020. január 27. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

21/2020.(I.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

kérjen tájékoztatást a Magyar Közút Nonprofit Kht Veszprém Megyei Igazgatóságától, hogy 

van-e lehetőség a Berhidai út páros oldalán (Berhidai út 70-100 között) a parkoló 45°-os 

beállású parkoló kialakítására, valamint a páratlan oldalon (Berhidai út 91-123 között) befedni 

a vízelvezető árkot és parkolókat kialakítani párhuzamosan az úttal.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

22/2020.(I.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2020. évi 

költségvetésébe 7 millió forintot állít be parkoló tervezésre.  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

23/2020.(I.23.) 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: 2020. január 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester    

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

24/2020.(I.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Bizottság civil 

szervezetek 2019. évi támogatásáról szóló beszámolóját elfogadja. 

 

A Humán Bizottság hatáskörébe tartozó támogatási keret 2019. évi pénzmaradványát – 

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

2020. évi költségvetés elfogadásakor dönt. 

 

Határidő: a 2020. évi költségvetést tárgyaló testületi ülés 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 
 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

25/2020.(II.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprémi Tankerületi 

Központ igazgatója által 2020. január 20-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. 

 

Határidő a határozat megküldésére: 2020. február 15. 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

26/2020.(II.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

16. számú részletező tábla alapján elfogadja az ÓVODA 2020. évi működési költségvetésének 

tervezetét 110.211 ezer Ft bevétellel és 197.003 ezer Ft kiadással. 
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Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

(A 16. Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda részletező tábla a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

27/2020.(II.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Óvoda 2020. évi felhalmozási 

kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 500 

Ivókutak bekötése hálózatba 250 

Felújítás   

Udvari vízelvezető rendszer felújítása (feltárás, csere) 3.500 

Járda felújítása /23m2/ 1.000 

Lépcsőházak burkolatcsere 700 

Emeleti folyosók és előterek burkolatcsere 4.400 

Emeleti konyhák, szoc. Helyiségek burkolatcsere, vizes 

felújítás 2.000 

Összesen: 12.350 

 

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  

28/2020.(II.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

18. számú részletező tábla alapján elfogadja a GONDOZÁSI KÖZPONT 2020. évi működési 

költségvetésének tervezetét 67.590 ezer Ft bevétellel és 147.380 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.) 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

29/2020.(II.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Gondozási Központ 2020. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 1.000 

Bölcsőde ütéscsillapító járda 406 

2 db laptop (bölcsőde, védőnők) 400 

Felújítás  

Védőnők: ajtó és ablakcsere /8 db/ 1.800 

Összesen: 3.606 

 

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  

30/2020.(II.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

15. számú részletező tábla alapján elfogadja Az ISKOLA- GYERMEKÉTKEZETÉS 2020. évi 

működési költségvetésének tervezetét 16.696 Ft bevétellel és 46.789 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  

31/2020.(II.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Iskola 2020. évi felhalmozási 

kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 300 

Berhidai út 54. épület akadálymentesítés 500 

1 db laptop vásárlás 200 
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Felújítás  

Garanciális visszatartás: Berhidai út 54. lépcső 251 

Garanciális visszatartás: előtető 190 

Garanciális visszatartás: ablakcsere 15 

Garanciális visszatartás: kosárlabda pálya műanyag borítás 218 

Berhidai út 54. tornaterem felújítás 3.000 

Összesen: 4.674 

 

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

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

32/2020.(II.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

17. számú részletező tábla alapján elfogadja a KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2020. évi 

működési költségvetésének tervezetét 8.822 ezer Ft bevétellel és 107.519 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.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

33/2020.(II.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közösségi Ház 2020. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 540 

Stúdió hangszigetelés 2.000 

4 db akkumulátoros hangfal 920 

1 db grafikai szerkesztésre alkalmas laptop 350 

Felújítás  

Fűtés korszerűsítés: terv felülvizsgálat 500 

Fűtés korszerűsítés: kivitelezés 11.000 

Fűtés korszerűsítés: műszaki ellenőrzés 500 

Összesen: 15.810 
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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  

34/2020.(II.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

számú részletező tábla alapján elfogadja a POLGÁRMESTERI HIVATAL 2020. évi működési 

költségvetésének tervezetét 2.540 ezer Ft bevétellel és 193.957 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  

35/2020.(II.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

számú részletező tábla alapján elfogadja az ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT 2020. 

évi működési költségvetésének tervezetét 40 ezer Ft bevétellel és 1.329 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. Állategészségügyi szolgálat” részletező tábla a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

36/2020.(II.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

számú részletező tábla alapján elfogadja a KÖZVILÁGÍTÁS 2020. évi működési 

költségvetésének tervezetét 0 Ft bevétellel és 12.510 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 "3. Közvilágítás” részletező tábla a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

37/2020.(II.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

számú részletező tábla alapján elfogadja a KÖZTEMETŐ 2020. évi működési költségvetésének 

tervezetét 2.000  ezer Ft bevétellel és 12.806 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  

38/2020.(II.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

számú részletező tábla alapján elfogadja a NEM VESZÉLYES HULLADÉK KEZELÉSE, 

KÖZTISZTASÁG 2020. évi működési költségvetésének tervezetét 0 Ft bevétellel és 11.952 

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  

39/2020.(II.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

számú részletező tábla alapján elfogadja a ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS 2020. évi működési 

költségvetésének tervezetét 0 Ft bevétellel és 60.554 ezer Ft kiadással. 
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Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

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

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

40/2020.(II.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

számú részletező tábla alapján elfogadja a KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 2020. évi működési 

költségvetésének tervezetét 5.340 ezer Ft bevétellel és 26.686 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  

41/2020.(II.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

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

2020. évi működési költségvetésének tervezetét 0 Ft bevétellel és 6.132 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  

42/2020.(II.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

számú részletező tábla alapján elfogadja a SPORTLÉTESÍTMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE ÉS 

FEJLESZTÉSE 2020. évi működési költségvetésének tervezetét 0 Ft bevétellel és 2.641 ezer 

Ft kiadással. 
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Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

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

képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

43/2020.(II.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

10. számú részletező tábla alapján elfogadja az UTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE 2020. évi 

működési költségvetésének tervezetét 0 Ft bevétellel és 11.049 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  

44/2020.(II.13.) 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 

3.786 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.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

45/2020.(II.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

12. számú részletező tábla alapján elfogadja az ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL VALÓ 
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GAZDÁLKODÁS (ORVOSI RENDELŐ) 2020. évi működési költségvetésének tervezetét 

1.270 Ft bevétellel és 3.366 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  

46/2020.(II.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

13. számú részletező tábla alapján elfogadja a HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS 2020. évi 

működési költségvetésének tervezetét 17.612 Ft bevétellel és 20.691 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  

47/2020.(II.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

14. számú részletező tábla alapján elfogadja a SZAKFELADATRA NEM SOROLHATÓ 

FELADATOK 2020. évi működési költségvetésének tervezetét 0 Ft bevétellel és 112.818 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.) 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

48/2020.(II.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Molnár Gyula 

László képviselő javaslatát, mely szerint az átadott pénzeszközök civil szervezetek támogatási 

előirányzata 15 millió forint helyett 17 millió forint legyen.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

49/2020.(II.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

„II. Átadott pénzeszközök 2020. évi költségvetése” részletező tábla alapján az ÁTADOTT 

PÉNZESZKÖZÖK költségvetési tervezetét 63.225 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  

50/2020.(II.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

„III. Szociálpolitikai juttatások 2020. évi költségvetése” részletező tábla alapján a 

SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK költségvetési tervezetét 0 Ft bevétellel és 46.903 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  

51/2020.(II.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2020. 

évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  
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 Beruházás ezer Ft 

 Kisértékű tárgyi eszközök 800 

 Klíma (régi épület szerver) 330 

 4 db asztali számítógép  1.120 

 1 db 21-es monitor 60 

 Összesen: 2.310 

 

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  

52/2020.(II.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Temető 2020. évi felhalmozási 

kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

53/2020.(II.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el az előterjesztői 

javaslatot, mely szerint a Községgazdálkodás 2020. évi felhalmozási kiadásai között a 

garázstelep engedélyezésre 2 millió forint előirányzat szerepeljen. 

 

 

 

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszköz 500 

Temetőkapu tervezés 500 

Temetőkapu kivitelezés 1.500 

30 db sírkeszon 3.700 

Vízvételi hely 800 

Szóróparcella tervezés, engedélyezés 1.500 

Garancia visszatartás 250 

Összesen: 8.750 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

54/2020.(II.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Községgazdálkodás 2020. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 300 

Rendezési terv 656 

Liszt Ferenc u. 29. önkormányzati lakás 

konyhabútor 350 

Összesen: 1.306 

 

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  

55/2020.(II.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felszíni vízelvezetés 2020. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Vízkár elhárítási terv 1.000 

Összesen: 1.000 

 

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  

56/2020.(II.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tó 2020. évi felhalmozási 

kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 500 

4 db csónak 1.300 
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Felújítás  

Fitneszpark gumialjzat felújítása 750 

Összesen: 2.550 

 

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  

57/2020.(II.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Strand 2020. évi felhalmozási 

kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Természetvédelmi, környezetvédelmi, vízvédelmi 

tanulmányok 1.000 

Talajfeltárások 1.600 

Tervezés 15.685 

Engedélyezés (illetékek) 600 

Engedélyezés bonyolítás 762 

Összesen: 19.647 

 

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

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

58/2020.(II.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Parkfenntartás 2020. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 500 

Játszótéri eszközök 2.000 

Összesen: 2.500 

 

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  

59/2020.(II.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Utak, hidak 2020. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 300 

Garanciális visszatartás járda építés (Bánya u. - Kaposi 

víztározó) 183 

Garanciális visszatartás (Ifjúság útja - Temető utca) 629 

Garanciális visszatartás (2014. előtti) 214 

Iskola út- Berhidai út áteresz tervezés, engedélyezés 390 

Iskola út- Berhidai út áteresz kivitelezés 4.000 

Felújítás  

Gar. visszat.: járda (Újmandulás, Klapka, Kazinczy, 

Kosztolányi) 1.681 

Nyárfa köz tervezés, engedélyezés 128 

Nyárfa köz tervezés, engedélyezés 500 

Összesen: 8.025 

 

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

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

60/2020.(II.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közvilágítás 2020. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

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

Liszt F. u. 14. parkoló: 1 db. napelemes oszlop 496 

Közvilágítás bővítés 1.000 

Összesen: 1.656 

 

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  

61/2020.(II.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ivóvíz, szennyvíz 2020. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kútbekötő vezeték kiváltása (GFT) 10.000 

Kút villamos energia kiváltás (GFT) 3.000 

Összesen: 13.000 

 

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  

62/2020.(II.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Orvosi rendelő 2020. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 500 

Felújítás  

Kültéri lapburkolat csere 1.500 

Gyermekorvosi rendelő:  

Kisértékű tárgyi eszközök 400 

Összesen: 2.400 

 

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

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

63/2020.(II.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Köztisztaság 2020. 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  

64/2020.(II.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

keresse meg írásban a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-t (8200 Veszprém, 

Házgyári út 1.), hogy az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Konzorcium keretein belül 

Pétfürdő hulladékudvart kíván létesíteni.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

65/2020.(II.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sporttelep 2020. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Régi WC elbontása 311 

Tekepálya szochelyiségek szellőzése 150 

Eredményjelző elektromos betáppal 650 

Felújítás  

Tetőszigetelés 4.300 

Villamos energia hálózat felújítás tervezés 800 

Összesen: 6.211 

 

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

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

66/2020.(II.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szakfeladatra nem sorolható 

önkormányzati feladatok 2020. évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

 

Beruházás ezer Ft 

MFP Óvodaudvar fejlesztés  

Kígyó 2 pódiummal 1.561 

Láncos egyensúlyozó 307 

Lengő alagút 619 

Kistraktor kocsikkal 505 

Fészekhinta csuklókkal 405 

Ellenőrzés 76 

Mezítlábas ösvény 464 

2 db ivókút 310 

Összesen: 4.247 

 

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  

67/2020.(II.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ingatlanvásárlás 2020. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Lakásvásárlás 10.000 

Ingatlanvásárlás 5.000 

Összesen: 15.000 

 

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

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

68/2020.(II.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Utak, 

hidak 2020. évi felhalmozási kiadásit megemeli 500 ezer forinttal a Berhidai út 10-12 előtti út 

tervezési feladataira. 

 

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  

69/2020.(II.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Dombi Norbert 

képviselő javaslatát, mely szerint az Utak, hidak 2020. évi felhalmozási kiadásait emelje meg 

20.000 ezer forinttal, a Berhidai út 10-12. előtti út kivitelezésére.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

70/2020.(II.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester által előterjesztett 

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

Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének  

bevételi főösszegét 1.208.595 ezer Ft-ban,  

kiadási főösszegét  1.303.528 ezer Ft-ban,  

a hiányt – melynek fedezete a várható 2019. évi költségvetési maradvány –    94.933 ezer Ft-

ban állapítja meg. 

 

Az összes tartalékot 88.410 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből az  

 

1.) Általános tartalék    58.299 ezer forint 

 

2.) Céltartalék 

a) Környezetvédelmi alap     3.111 ezer forint 

b) Lakóház energetikai program  15.000 ezer forint 

c) Parkoló, út tervezés, engedélyezés   7.000 ezer forint 

d) Civil szervezetek támogatása    5.000 ezer forint 

összesen:     30.111 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  

71/2020.(II.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 „Lakóházak energetikai 

felújításának támogatására beérkezett pályázat elbírálása (Szandi Kálmán)” tárgyú, 30/2020. 

számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

72/2020.(II.27.) 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  

73/2020.(II.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a 

Településfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság javaslatát, mely szerint Pétfürdő 

Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetének Beruházási 

kiadások táblájába a Sporttelep kiadásai közé 20 millió forintot irányozzon elő a sporttelepi út 

felújítására. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

74/2020.(II.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közösségi Ház és Könyvtár 

2019. évi közművelődési szakmai tevékenységéről szóló beszámolót e l f o g a d j a. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

75/2020.(II.27.) 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 2020. évi Közművelődési 

munkatervét, valamint annak részeként az éves szolgáltatási tervét e határozat mellékleteként 

jóváhagyja. 

 

Határidő: a) a határozat megküldésére: 2020. március 10. 

                  b) a szolgáltatási terv helyi közzétételére: 2020. március 15. 

Felelős:  a) pontért: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

               b) pontért: Angeli Katalin intézményvezető 

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

76/2020.(II.27.) 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 beszámolóját e határozat 1. mellékleteként,  

b) 2020. évi Könyvtári szakmai munkatervét 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: 2020. március 10. 

                 b) a munkaterv és beszámoló megküldésére: 2020. március 15. 

Felelős: a) pontért: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

              b) pontért Angeli Katalin igazgató 

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

77/2020.(II.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

383/2019.(XII.12.), 403/2019.(XII.12.), 1/2020.(I.23.), 2/2020.(I.23.), 10/2020.(I.23.), 

15/2020.(I.23.),         17/2020.(I.23.),          20/2020.(I.23.),   23/2020.(I.23.),   24/2020.(I.23.), 

 

 

 

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

78/2020.(II.27.) 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. § (5) 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: 2020. február 28. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

79/2020.(II.27.) 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 2020. 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: azonnal 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

80/2020.(II.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Bizottság, a 

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

beszámolót e l f o g a d j a. 

 

 

 



HATÁROZATOK                                                                               Időállapot: 2020.10.29. 

30 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

81/2020.(II.27.) 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 

                                   2020. május 4. (hétfőn)        8.00 órától  16.00 óráig 

                                   2020. május 5. (kedden)       8.00 órától  16.00 óráig 

határozza meg. 

A hirdetmény közzétételének helye:  

a) a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája,  

b) az önkormányzat honlapja,  

c) a Pétfürdői Közösségi Televízió képújsága,  

d) a Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda hirdetőtáblája.  

 

Határidő a közzétételre: 2020. március 20.  

Felelős    az a-b) pont szerinti közzétételért:  

                Szabóné Czifra Melinda jegyző, 

    a c) szerinti közzétételért: Angeli Katalin főszerkesztő 

    a d) pont szerinti közzétételért: Porogi Lajosné óvodavezető 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

82/2020.(II.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 2020. évi, 

összesen 58 nap szabadságának ütemezését – az előterjesztésében jelzett igényét figyelembe 

véve – az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

1.) A polgármester egybefüggően  

a) 2020. február 28. és 2020. március 9.  között (7 nap),  

b) 2020. május 11. és 2020. május 15. között (5 nap),  

c) 2020. július 24. és 2020. augusztus 7. között (11 nap) és  

d) 2020. december 18. és december 31. között (9 nap)  

vesz igénybe összesen 32 nap szabadságot. 

 

2.) A fennmaradó 26 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.  
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Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

83/2020.(II.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Dombi Norbert 

képviselő javaslatát, mely szerint az Akácfa utca páros oldalán az Ösküi utcától a Temető utca 

kereszteződéséig kihelyezett 3 darab „Várakozni tilos” táblát takarja le a Képviselő-testület a 

közlekedési koncepció megszületéséig.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

84/2020.(II.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

1. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Havrán Attilának az Akácfa 

utca forgalmi rendjének visszaállítására irányuló, 2020. február 10-én keltezett beadványát 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy közlekedésbiztonsági okok miatt a 351/2019.(XI.21.) 

és 395/2019.(XII.12.) számú határozatokban meghatározott forgalmi renden nem kíván 

változtatni. 

 

2. A Képviselő-testület Havrán Attila beadványában foglaltakra az alábbi választ adja:  

 

2.1. Az Akácfa utca teljes területe mind a jelenleg hatályos, mind a korábbi pétfürdői 

szabályozási terv szerint a „Kertvárosi lakóterület” (Lke) övezetbe tartozik. Mind a Pétfürdő 

nagyközség helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 2/2001.(III.20.) 

önkormányzati rendelet, mind a Pétfürdő nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról és 

Szabályozási Tervéről szóló – jelenleg is hatályos – 15/ 2013. (XII.11.) önkormányzati rendelet 

szerint a „Kertvárosi lakóterületek” esetében elsősorban a következő funkciók helyezhetők el: 

legfeljebb kétlakásos családi ház, egy főépület, a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, 

szolgáltató vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,  a terület 

rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari építmény. Kivételesen a terület 

rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgáló 

épület is elhelyezhető, azonban valamennyi funkció elhelyezésének egyik feltétele, hogy az 

OTÉK szerint szükséges parkolóhelyek telken belül biztosíthatók.   

 

2.2. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. (a továbbiakban: Kkt.) beadványban 

hivatkozott 9/D. §-a egyértelműen azokra a helyi közutakra, valamint a helyi önkormányzat 

tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, tereken, parkokban és egyéb 

közterületeken lévő várakozóhelyekre vonatkozik, amelyek fizetősek, azaz amelyeken a 

parkolásért várakozási díjat kell fizetni. Ekkor jön létre az önkormányzat vagy a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 16/A. §-

a szerinti szolgáltató és a várakozási területet igénybe vevő között a polgári jogi jogviszony, és 

ekkor köteles az önkormányzat biztosítani a gépjárművek parkolását, mint közszolgáltatást.  

 

2.3. A Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pontja valóban kimondja, hogy a helyi közügyek, valamint 

a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat a  
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településüzemeltetés (melynek részeként a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és 

fenntartását, közparkok és egyéb közterületek kialakítását és fenntartását, gépjárművek 

parkolásának biztosítását is felsorolja), viszont ugyanezen törvény 14. § (1) bekezdése azt is 

kimondja, hogy a 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásának részletes 

szabályait, ha e törvény másként nem rendelkezik, jogszabályok tartalmazzák. 

A gépjárművel történő várakozás önkormányzat általi biztosítására vonatkozó részletes 

szabályokat – az előző pontban hivatkozott –  Kkt. 9/D. §-a tartalmazza, a Mötv. Havrán Attila 

által hivatkozott 16/A. §-a csak azt rögzíti, hogy az önkormányzat mellett mely típusú szervetek 

láthatják el ezt a közszolgáltatást, a külön törvényben szabályozottak szerint. 

A Kkt. 47. § 23. pontja szerinti értelmező rendelkezés szerint várakozási terület: a közutak, 

valamint az állam és a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt 

magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek gépjárművel történő várakozásra kijelölt része. 

A Kkt. 2. § (1) bekezdés e) pontja szerint is a törvény hatálya a közutakon, valamint az állami 

és helyi önkormányzatok tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, tereken, 

parkokban és egyéb közterületeken kialakított várakozási területen járművekkel történő 

várakozás rendjére terjed ki, az egyéb helyeken történő várakozásra a KRESZ szabályai 

vonatkoznak.  

A Kkt. 34. § (1)-(2) bekezdése szerint a közút kezelője - az országos és a helyi közutak 

kezeléséről szóló jogszabályok szerint eljárva - köteles gondoskodni arról, hogy a közút a 

biztonságos közlekedésre alkalmas, közvetlen környezete esztétikus és kulturált legyen. A 

közút forgalmi rendjét - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a közút kezelője alakítja ki. 

A forgalmi rendet - a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása 

esetén, de legalább ötévenként - a közút kezelőjének felül kell vizsgálnia, és ha szükséges, 

módosítania kell.  

A Képviselő-testület a közút kezelői feladatai ellátása keretében, a biztonságos közlekedés 

feltételeiről történő gondoskodás érdekében döntött az Akácfa utcában a „Várakozni tilos” 

táblák kihelyezéséről.  396/2019.(XII.12.) számú határozata szerint a településre vonatkozó 

közlekedési koncepcióját a Várpalotai Rendőrkapitányság Rendészeti Osztályának, illetve, 

ha szükséges közlekedésbiztonsági szakértő bevonásával 2020. június 30-ig vizsgálja felül, 

ennek során értékelésre kerülnek az új forgalmi rend bevezetésének tapasztalatai is.  

 

2.4. A Kkt. 8. § (1) bekezdés c) pontja szerint önkormányzati feladat a helyi közutakon, a helyi 

önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánúton, valamint a tereken, 

parkokban és egyéb közterületeken járművel történő várakozás biztosítása. Azonban, ha egy 

jogszabály valamely tevékenységről csak annyit mond ki, hogy az önkormányzati feladat (tehát 

nem azt, hogy az önkormányzat feladata), még nem jelenti azt, hogy az a helyi önkormányzat 

kötelező feladata, hanem a többi gazdasági szereplő feladatellátásban való részvételét 

korlátozza.  

A Mötv. 16/A. §-a a helyi önkormányzat mellett a kizárólag e közszolgáltatási feladat ellátására 

alapított költségvetési szervet (amit az önkormányzat mellett állami szerv is alapíthat), a 100%-

os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságot, az e gazdasági társaság 100%-os 

tulajdonában álló gazdasági társaságot, az önkormányzati társulást és a közterület-felügyeletet 

is feljogosítja e faladat ellátására. Más gazdasági szervezeteket a helyi közutakon, a helyi 

önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, 

parkokban és egyéb közterületeken kijelölt várakozási területeken biztosított várakozási 

(parkolási) közszolgáltatás ellátásából kizár. 

 

2.5. Havrán Attila vállalkozása telephelyén jogszerűen működik. Az általa végzett gazdasági 

tevékenységben érintett gépjárművek közút területén történő tárolása azonban nem minősül a 

közút közlekedési célú igénybevételének, ezért arra nincs jogszerűen lehetősége. 
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Munkaszervezéssel meg kell oldania, hogy a javításra várakozó gépjárműveket az ingatlanán 

belül tárolja.  

Közterületet elbirtokolni nem lehet. A javítás megkezdésére várakozó gépjárművek közút 

területén történő tárolása eddig sem volt jogszerű, ezért annak megszüntetése nem 

eredményezheti az önkormányzat kártérítési kötelezettségét.  

 

Határidő a határozat Havrán Attila részére történő megküldésére: 2020. március 10.  

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

85/2020.(II.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Liszt Ferenc utca 14 – 38. mögötti szabálytalan gépjárműforgalmat a mellékelt térkép szerinti 

helyeken pilonos (oszloppal) módszerrel lezárja.  

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a munka elvégzésére kérjen be árajánlatokat. 

 

A kivitelezés fedezetéről az ajánlatok ismeretében a március havi testületi ülésen dönt a 

Képviselő-testület. 

 

Határidő: előterjesztésre: 2020. március havi testületi anyag előkészítése 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

86/2020.(II.27.) 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, 

Móricz Zs. u. 17. szám alatti lakóépület felújításához Szandi Kálmán Pétfürdő, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakost 1.744.896, - Ft vissza nem térítendő támogatásban 

részesíti. 

 

Fedezet a 2020. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2020. március 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

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

87/2020.(III.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a koronavírus terjedésének 

megakadályozása, illetve a fertőzések megelőzése érdekében úgy határozott, hogy a 

Panelkuckó Napköziotthonos Óvodában és a Pétfürdői Gondozási Központ Bölcsőde 

intézményében 2020. március 18-ától (szerda) határozatlan ideig rendkívüli szünetet 

rendel el. A gyermekek napközbeni felügyeletét az alábbi feltételekkel biztosítja: 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tegyen közzé felhívást, amelyben 

a) felkéri a szülőket, hogy írásban nyilatkozzanak arról, hogy meg tudják-e oldani gyermekük 

felügyeletét, és így a gyermekek a bölcsődébe, óvodába nem járnak; 

b) az óvoda és a bölcsőde beteg gyereket vagy betegnek tűnő gyereket nem fogadhat; 

c) az óvoda és a bölcsőde olyan gyermek napközbeni ellátását nem vállalja, ahol a szülők otthon 

vannak (pl: GYED, GYES, egyéb) 

 

A Képviselő-testület felhívja az intézményvezetők figyelmét, hogy a lehetséges 

létszámcsökkentés esetén sem lehet csoportösszevonást megvalósítani, valamint az 

intézmények fertőtlenítését fokozottan továbbra is rendszeresen fent kell tartani. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

88/2020.(III.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 

lakásügye” tárgyú, 37/2020. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

89/2020.(III.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 „Bobay Dávid beadványa” 

tárgyú, 49/2020. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

90/2020.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

7/2020.(I.23.),  9/2020.(I.23.), 25/2020.(II.13.), 26/2020.(II.13.), 27/2020.(II.13.), 

28/2020.(II.13.), 29/2020.(II.13.), 30/2020.(II.13.), 31/2020.(II.13.), 32/2020.(II.13.), 
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33/2020.(II.13.), 34/2020.(II.13.), 35/2020.(II.13.), 36/2020.(II.13.), 37/2020.(II.13.), 

38/2020.(II.13.), 39/2020.(II.13.), 40/2020.(II.13.), 41/2020.(II.13.), 42/2020.(II.13.), 

43/2020.(II.13.), 44/2020.(II.13.), 45/2020.(II.13.), 46/2020.(II.13.), 47/2020.(II.13.), 

49/2020.(II.13.), 50/2020.(II.13.), 51/2020.(II.13.), 52/2020.(II.13.), 54/2020.(II.13.), 

55/2020.(II.13.), 56/2020.(II.13.), 57/2020.(II.13.), 58/2020.(II.13.), 59/2020.(II.13.), 

60/2020.(II.13.), 61/2020.(II.13.), 62/2020.(II.13.), 63/2020.(II.13.), 65/2020.(II.13.), 

66/2020.(II.13.), 67/2020.(II.13.), 68/2020.(II.13.), 70/2020.(II.13.), 75/2020.(II.27.), 

76/2020.(II.27.), 78/2020.(II.27.), 79/2020.(II.27.), 81/2020.(II.27.), 84/2020.(II.27.),    

85/2020.(II.27.),    86/2020.(II.27.). 

 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

91/2020.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. évi közbeszerzési tervét e 

határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 43. § (2) 

bekezdés a) pontja szerinti közzétételéről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2020. március 31. 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző  

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

92/2020.(III.26.) HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdő Sportjáért 

Alapítványnak 2020. évben a működési költségeihez 500.000, - Ft támogatást nyújt.  

 

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

felhatalmazza a Támogatási szerződés megkötésére.  

 

Határidő: tájékoztatás: 2020. április 10. 

                  szerződéskötés: 2020. április 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

93/2020.(III.26.) HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Panelkuckó Alapítványt 

2020. évben 250.000,- 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: 2020. április 10. 

       szerződéskötés: 2020. április 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

94/2020.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Napsugár Alapítvány a 

Gyermekekért, valamint a Pétfürdő Sportjáért Alapítvány elnökét, hogy a koronavírus miatt 

kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel hiánypótlásként dolgozzák át a beadott pályázatukat, 

és a 2020. június 30-i utáni rendezvényekre fókuszálva adják be azt újra.  

 

Határidő a hiánypótlásra: 2020. április 21-én 16.00 óra 

 

Határidő a határozat megküldésére: 2020.április 10. 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

95/2020.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar 

Falu Program keretében az MFP-HOR/2020 kódszámú „Orvosi rendelők fejlesztése” 

alprogramra. 

 

Az Önkormányzat a támogatást az alábbi elvégzendő feladatokra kéri: 

 

Kiírás 2.1.1 pontja: 

védőnői rendelő homlokzati nyílászáró csere  

igényelt támogatás előirányzata:    1.800.000,- Ft. 

felnőtt orvosi rendelők: kültéri lapburkolat csere 

igényelt támogatás előirányzata:    1.500.000,- Ft. 

 

Kiírás 2.1.2. pontja: 

előkészítési tevékenység, megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek  

igényelt támogatás előirányzata:       max.: 200.000, - Ft. 

 

A felsorolt feladatokat a Képviselő-testület az elnyert támogatásból 2020-ban kívánja 

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

árajánlatok alapján a felsorolt feladatok elvégzése érdekében a pályázat benyújtására. 

 

Határidő: tájékoztatás: 2020. április 23.         

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

96/2020.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar 

Falu Program keretében az MFP-ÖTU/2020 kódszámú „önkormányzati tulajdonban lévő utak 

felújítása” című alprogramra. 

 

Igényelt támogatási összeg: a maximum 30.000.000, - Ft. 

Kiírás 2.1.1 pontja szerint a sporttelepi bekötőút felújítása. 

 

A felújítást a Képviselő-testület az elnyert támogatásból 2020-2021-ben kívánja megvalósítani.  

 

Felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Határidő: 2020. május 8.         

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

97/2020.(III.26.) 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.§ (5) 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: 2020. március 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

98/2020.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Közösségi Ház 

és Könyvtár igazgatóját, hogy a Péti Nyár zenei előadóival kapcsolatosan előkészített 

szerződéseket írja alá.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

99/2020.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Molnár Gyula 

László képviselő javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület Vargáné Décsi Veronika 

Pétfürdő, Berhidai út 90. 4/1 szám alatti 53 m2 területű lakásingatlanát 8.260.000,- Ft összegért 

megvásárolja.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

100/2020.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Décsi Veronika felajánlását elfogadva az 1/1 tulajdoni hányadában levő, természetben 

Pétfürdő, Berhidai út 90. 4/1 szám alatti (2297/18/A/40 hrsz-ú), 53 m2 területű lakásingatlant 

9.000.000,- Ft összegért megvásárolja.  

 

2.) A Képviselő-testület megbízza Dr. Bártfai Bence ügyvédet az adásvételi szerződés 

elkészítésével az alábbi feltételek szerint: 

 

2.1. A vételár összegét az önkormányzat ügyvédi letétbe helyezi Dr. Bártfai Bence ügyvédnél. 

A vételár összegéből eljáró ügyvéd sorrendben az alábbiakat egyenlíti ki: 

- a végrehajtó felé az ingatlant terhelő végrehajtási költségek és azok járulékai,  

- a végrehajtó végrehajtással kapcsolatos költségei, 

- az ingatlant terhelő jelzálogjogok Földhivatali törlésének költségei, 

- a közüzemi szolgáltatók felé az esetleges hátralékok költségei (gáz, villany, távhő, melegvíz, 

víz-és csatornadíj, közös költség) 

- fenti munkák elvégzésével kapcsolatosan felmerülő összes ügyvédi költség. 

 

2.2. A vételár összegéből a fenti költségek kiegyenlítése után megmaradó összeget az eljáró 

ügyvéd eladó bankszámlájára átutalja, amennyiben nincs az eladónak bankszámlája 

készpénzben kifizeti. 

 

3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés elkészíttetésére 

és aláírására. Az adásvétellel kapcsolatos ügyvédi megbízás költségei - 65.000.- Ft - az 

önkormányzatot terhelik. 

 

4.) Az ingatlanvásárlás fedezete a 2020. évi költségvetés ingatlanvásárlásra elkülönített 

összege. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen döntésre a költségvetés soron 

következő módosításakor legyen figyelemmel. 
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Határidő: a) eladó értesítésére: 2020. március 30.  

                 b) eladó szándéknyilatkozatát követően folyamatos   

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

101/2020.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 100/2020. (III.26.) számú 

határozat alapján létrejött tulajdonjogának ingatlannyilvántartási bejegyzése napjától a 

Pétfürdő, Berhidai út 90. IV/1. szám alatti, 53 m2-es, összkomfortos önkormányzati tulajdonú 

lakást bérbe adja Vargáné Décsi Veronika és Varga Milán xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám 

alatti lakosoknak. 

 

A bérleti jogviszony időtartama: határozatlan. 

 

A bérleti díj: 25.000.- Ft + közös költség + rezsi / hó. A bérleti díjat minden évben a KSH 

által közzétett infláció mértékével növelni kell. 

 

Amennyiben bérlőknek 2 hónapot meghaladó bérleti díj vagy rezsi tartozása van, a bérleti 

szerződést fel kell mondani. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentiekben megfogalmazott feltételeket 

tartalmazó bérleti szerződés aláírására. 

 

Határidő: tulajdonjog ingatlannyilvántartási bejegyzését követően: azonnal 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

102/2020.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

I. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Bobay Dávid 2020. február 24-

én kelt beadványát megtárgyalta, és a következőket állapította meg: 

 

1.) A bérlemény tárgyát képező ingatlan tulajdonosa Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata, 

üzemeltetője a Péti Munkás Testedzők Egyesülete (PMTE). 

 

2.) Bobay Dáviddal, mint a Mexi-Food Kft. ügyvezetőjével a PMTE kötött bérleti szerződést, 

az annak alapján létrejött polgári jogviszonyban a PMTE gyakorolja a bérbeadói jogokat. A 

bérlő és a bérbeadó közötti jogvita eldöntésére a Képviselő-testület nem jogosult. Amennyiben 

a felek egymás között nem tudnak megegyezni, úgy a bírósághoz fordulhatnak. 

 

3.) Az ingatlanon beruházást kizárólag a Képviselő-testület előzetes írásbeli beleegyezésével 

lehetett volna végezni, azonban a bérlő által a tető szigeteléséhez igazoltan beépített anyagok 
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az épület állagának sérelme nélkül nem távolíthatóak el. Ezért a bérleti jogviszony 

megszűnéséhez kapcsolódó elszámolás során azok értékét a Ptk. jogalap nélküli gazdagodásra 

vonatkozó 6:579 § (1) bekezdése és 6:580 §-a szerint a bérlő részére meg kell téríteni. 

Az ingatlan felújításával, beruházásaival kapcsolatos kiadások Pétfürdő Nagyközség 

Önkormányzatát terhelik, ezért a megtérítésről való döntés a Képviselő-testület hatáskörébe 

tartozik. A döntés meghozatalához azonban szükséges, hogy Bobay Dávid hitelt érdemlően 

igazolja a beépített anyagok mennyiségét, minőségét és értékét.  

 

4.) A 3.) pontban rögzített beruházási munka kivételével a bérlő által végzett további 

munkálatok esetleges ellentételezése a bérlő és a bérbeadó közötti megállapodás, annak 

hiányában a bíróság előtti jogvita keretébe tartozik.    

 

II. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e határozatot küldje meg mind Bobay 

Dávid, mind a PMTE részére. 

 

Határidő a határozat megküldésére: 2020. március 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

103-tól 144. sorszámig a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján polgármester 

hozott a képviselő-testület jogkörét gyakorolva határozatokat. 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

145/2020.(VI.25.) 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 (Horváth Róbert)” tárgyú, 70/2020. 

számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

146/2020.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdői Gondozási Központ 

beszámolóját a 2019. évi tevékenységéről elfogadja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

147/2020.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi 

maradványát az alábbiak szerint állapítja meg és hagyja jóvá: 
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Alaptevékenység maradványa:                                 199.139 ezer Ft. 

Kötelezettséggel terhelt maradvány:                            12.559 ezer Ft. 

Alaptevékenység szabad maradványa:                          186.580 ezer Ft. 

Normatíva visszafizetés:                                             1.753 ezer Ft. 

Maradvány összesen:                                                         184.827 ezer Ft.     

 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi maradványának felhasználásáról a 2020. évi 

költségvetési rendelet módosításakor dönt.  

 

Határidő: a 2020. évi költségvetés következő módosítása 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

148/2020.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Panelkuckó Napközi Otthonos 

Óvoda beszámolóját a 2019/2020. nevelési évről elfogadja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

149/2020.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Panelkuckó Napköziotthonos 

Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozatot küldje meg az intézményvezetőnek.  

 

Határidő: 2020. július 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

150/2020.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó- 

Parancsnokság beszámolóját a 2019. évi tevékenységéről elfogadja.  

 

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

Parancsnokság tűzoltóparancsnokának. 

 

Határidő: 2020. július 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

151/2020.(VI.25.) 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 11.794.113, - Ft. 

 

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

  

Határidő: 2020. június 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

152/2020.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi adóztatásról és az 

adóbevételek alakulásáról szóló jegyzői beszámolót elfogadja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

153/2020.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

belső ellenőr által elkészített 2019. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést jóváhagyja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

154/2020.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

1.) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

292/2019.(IX.26.), 386/2019.(XII.12.), 390/2019.(XII.12.), 85/2020.(II.27.), 91/2020.(III.26.), 

92/2020.(III.26.), 93/2020.(III.26.), 94/2020.(III.26.), 95/2020.(III.26.), 96/2020.(III.26.), 

97/2020.(III.26.), 100/2020.(III.26.), 101/2020.(III.26.), 102/2020.(III.26.), 91/2020.(III.26.), 

 

2.) Ezzel egyidejűleg a 

a) 396/2019.(XII.12.) számú képviselő-testületi határozat végrehajtási határidejét 2020. október 

31-re, 

b) 379/2019.(XI.21.) számú képviselő-testületi határozat végrehajtási határidejét 2020. 

augusztus 15-re  

módosítja. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

155/2020.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési 

Szabályzatról szóló 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdése alapján a 

Képviselő-testület 2020. évi őszi-téli ülésszakának munkatervét a melléklet szerint 

elfogadja.  

 

Felkéri a tisztségviselőket, hogy a munkatervben foglaltak végrehajtását kísérjék figyelemmel.   

 

Határidő: végrehajtás: folyamatos 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

              Szabóné Czifra Melinda jegyző 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

156/2020.(VI.25.) 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 4. számú szerződésmódosítással 2020. december 31-re 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: 2020. június 30. 

                  a határozat megküldésére: 2020. július 10. 

Felelős: mindkét pontért: Horváth Éva polgármester      

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

157/2020.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Molnár Gyula 

László képviselő a javaslatát, mely szerint a gazdasági program II. fejezete egészüljön ki az 

alábbi 4.7. ponttal: Ipari terület kialakítása, megvétele, közművesítése. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

158/2020.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Molnár Gyula 

László képviselő a javaslatát, mely szerint a gazdasági program II. fejezete egészüljön ki az 

alábbi 4.6. ponttal: Folyamatosan frissülő vállalkozói adatbázis létrehozása, minimum egy 

vállalkozói fórum megtartása évente. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

159/2020.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Molnár Gyula 

László képviselő a javaslatát, mely szerint a gazdasági program II. fejezete egészüljön ki az 

alábbi 5.9. ponttal: Pétfürdőn havária esetére minden települési lakos számára tájékoztató 

kisfüzet (megfelelő szakember által kidolgozott) eljuttatása. Az esetleges havária elhárítására, 

koordinálására, segítésére helyi önkéntes csoport létrehozása. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

160/2020.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Molnár Gyula 

László képviselő a javaslatát, mely szerint a gazdasági program II. fejezete egészüljön ki az 

alábbi 8.2. ponttal: Nyitott, emberközpontú Polgármesteri Hivatal megvalósítása, kérdőíves 

véleményezés bevezetése. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

161/2020.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Molnár Gyula 

László képviselő a javaslatát, mely szerint a gazdasági program II. fejezete egészüljön ki az 

alábbi 9.1.4. ponttal: Jó és előremutató együttműködés az iskola mindenkori fenntartójával, 

vezetőségével a Hivatal és a Polgármester által. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

162/2020.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Nagy Zsolt 

képviselő javaslatát, mely szerint a gazdasági program II. fejezetének 10.2.2. pontjának szövege 

az alábbiakra módosuljon: a Vegyipari Múzeum Pétfürdőre költöztetésének lehetőségét fel kell 

tárni. 

 

 



HATÁROZATOK                                                                               Időállapot: 2020.10.29. 

45 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

163/2020.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Pénzügyi 

Bizottság javaslatát, mely szerint a gazdasági program II. fejezetének 10.2.2. pontját – Az „ipari 

skanzen” már megfogalmazott szándékát meg kell erősíteni és a megvalósítás lehetőségeit fel 

kell tárni – törölje. 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

164/2020.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Pénzügyi 

Bizottság javaslatát, mely szerint a gazdasági program III. fejezet 1.1. pontja egészüljön ki az 

alábbi szöveggel: Parkokba és játszótereken ivó kutak kihelyezésének megvizsgálása, és 

lehetőség szerinti kivitelezése. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

165/2020.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Molnár Gyula 

László képviselő javaslatát, mely szerint a gazdasági program III. fejezet 2.2. pontja egészüljön 

ki az alábbi új bekezdéssel: tornaterem rendbetétele. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

166/2020.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Pénzügyi 

Bizottság javaslatát, mely szerint a gazdasági program III. fejezet 2.2. pontja egészüljön ki az 

alábbi új bekezdéssel: kerti bútorok bővítése. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

167/2020.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Molnár Gyula 

László képviselő javaslatát, mely szerint a gazdasági program III. fejezet 2.5. pontja egészüljön 

ki az alábbi új bekezdéssel: nézőtéri ülések cseréje. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

168/2020.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Molnár Gyula 

László képviselő javaslatát, mely szerint a gazdasági program III. fejezet 2.8. pontja egészüljön 

ki az alábbi új bekezdéssel: buszjárat igényének felmérése és a megvalósítás lehetőségének 

megvizsgálása. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

169/2020.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Pénzügyi 

Bizottság javaslatát, mely szerint a gazdasági program III. fejezet 2.10. pontjának első 

bekezdését – ipari skanzen előkészítő munkák, egyeztetések – törölje. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

170/2020.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

2020-2024. évi gazdasági programot elfogadja. 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

171/2020.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

Önkormányzat által szervezett és finanszírozott nyári napközi táborban pétfürdői lakhellyel 

rendelkező és/vagy a pétfürdői Horváth István Általános Iskolába beiratkozott gyerekek 

vehetnek részt. A létszámkeret túllépése esetén a jelentkezési sorrend dönt.  

 

A már eddig jelentkezett és visszaigazolt gyerekeket nem zárja ki. 

 

Felelős az Iskola kiértesítésére: Horváth Éva polgármester 

Határidő: 2020. június 26. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

172/2020.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1.) a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár Könyvtárának nyári nyitva tartására vonatkozó 

140/2020.(VI. 15.) számú Polgármesteri Határozatot visszavonja. 
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2.) az intézmény igazgatójának kérelme alapján a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 

(Pétfürdő, Hősök tere 5. sz.) nyári nyitva tartását az alábbiak szerint engedélyezi: 

 

2020. június 26-tól 2020. augusztus 28-ig 

 

   a) a Közösségi Ház   

       hétfő - kedd és csütörtök - péntek napokon    8.00 - 16.00 óra között 

       szerdai napon                8.00 – 18.00 óra között 

   

 b) a Könyvtár 

       hétfő – kedd és csütörtök -péntek napokon             10.00 – 16.00 óra között 

       szerdai napon                    10.00 – 18.00 óra között 

lesz nyitva. 

               

A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a fentiekről a lakosságot a képújság 

útján tájékoztassa.  

 

Határidő: 2020. június 26. 

Felelős: Angeli Katalin igazgató 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

173/2020.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

vegye fel a kapcsolatot a Smaragd-GSH Kft.-vel és kérje ki az általuk készített „Dunántúli-

középhegységi karsztvízszint emelkedés okozta jelenségek állapotrögzítése, a várható 

emelkedés modellezése” (KEHOP-1.1.0-15-2017-00010) pályázat vizsgálati eredményének 

Pétfürdőt érintő részét. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

174/2020.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Temető utca és Akácfa utca kereszteződésében lévő forgalmi tükröt megfelelően állíttassa be. 

 

A Képviselő-testület a közlekedési koncepció kidolgozásakor megvizsgálja még egy tükör 

lehetőségének felhelyezését. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

175/2020.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Liszt Ferenc utca 21. számú épület mögötti nagy játszótér kerítésének a keleti és déli oldalát 

bontassa el teljesen. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

176/2020.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Liszt Ferenc utca 14. számú épület mögötti játszótér kerítés hibáit javíttassa meg. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

177/2020.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 45/2020.(IV.6.) számú 

veszélyhelyzeti polgármesteri határozatban megrendelt – Liszt Ferenc utca 14 – 38. mögötti 

szabálytalan gépjárműforgalmat megakadályozó – pilonos oszlopok számát 7 darabbal 

megnöveli.  

 

Felkéri a polgármestert a pilonos oszlopok megrendelésére.    

 

A kivitelezés fedezete: az orvosi rendelő kültéri lapburkolat cserére előirányzott fel nem 

használt összegének átcsoportosítása az utak hidak felhalmozási kiadásai előirányzatára. 

 

Felhívja a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosítása 

előkészítésekor a határozatban foglaltakra legyen figyelemmel. 

 

Határidő: következő rendeletmódosítás 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

178/2020.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2020. évi támogatására benyújtott pályázatokat elbírálta, és a 18/2008.(XII.12.) 

számú önkormányzati rendelete alapján – a Pétfürdő, Berhidai út 100. I/2. szám alatti lakás 

megvásárlásához – Belák Norbert és Belák-Fülöp Fanni Pétfürdő, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakosokat 300.000,- Ft vissza nem térítendő 

támogatásban részesíti. 

 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

179/2020.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2020. évi támogatására benyújtott pályázatokat elbírálta, és a 18/2008.(XII.12.) 

számú önkormányzati rendelete alapján – a Pétfürdő, Madách I. utca 9. szám alatti lakás 

megvásárlásához – Dr. Szabó-Kirdas Fruzsina és Kirdas Anilcan Pétfürdő, 

xxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakosokat 300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban 

részesíti. 

 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

180/2020.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2020. évi támogatására benyújtott pályázatokat elbírálta, és a 18/2008.(XII.12.) 

számú önkormányzati rendelete alapján – a Pétfürdő, Kazinczy F. utca 16. szám alatti lakás 

megvásárlásához – Lujber Patrik és Szilágyi Barbara Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxx szám 

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

 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

181/2020.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2020. évi támogatására benyújtott pályázatokat elbírálta, és a 18/2008.(XII.12.) 

számú önkormányzati rendelete alapján – a Pétfürdő, Berhidai út 3. I/4. szám alatti lakás 

megvásárlásához – Siliga Gábor és Harangi Nikolett Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakosokat 300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

182/2020.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2020. évi támogatására benyújtott pályázatokat elbírálta, és a 18/2008.(XII.12.) 

számú önkormányzati rendelete alapján – a Pétfürdő, Berhidai út 88. fsz. 2. szám alatti lakás 
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megvásárlásához – Szarvas István Szilárd és Halmi Tímea Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxx szám 

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

 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

183/2020.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete megállapította, hogy  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakosok fiatal 

családok első lakáshoz jutásának 2020. évi támogatására benyújtott pályázata nem felel meg 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának támogatásáról szóló 18/2008.(XII.12.) számú önkormányzati rendeletében foglalt 

feltételeknek, ezért pályázatuk alapján támogatásban nem részesíthetők. 

 

Határidő a határozat megküldésére: 2020. július 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

184/2020.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának támogatásáról szóló 18/2008.(XII.12.) önkormányzati rendelet 10. §-a alapján 

pótpályázatot hirdet.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a pótpályázati lehetőség meghirdetéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2020. július 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

185/2020.(VI.25.) 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. 63. szám alatti lakóépület felújításához Horváth Róbert Pétfürdő, xxxxxxxxxxx 

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

Fedezet a 2020. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 
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Határidő: szerződés megkötésére 2020. július 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

186/2020.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Horváth Éva 

polgármester javaslatát, mely szerint Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata által működtetett 

iskolai konyhák és ebédlők gondnoki feladatok ellátására beérkezett pályázatok alapján 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-et nevezze ki.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

187/2020.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Molnár Gyula 

László képviselő javaslatát, mely szerint Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata által 

működtetett iskolai konyhák és ebédlők gondnoki feladatok ellátására beérkezett pályázatok 

alapján xxxxxxxxxxxxxxxxx-et nevezze ki. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

188/2020.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról 

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

Csincsiné Koltay Gabriella 8105 Pétfürdő, Juhász Gyula utca 4. szám alatti lakost 2020. 

augusztus 15. napjától Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata által működtetett iskolai 

konyhák és ebédlők gondnoki feladatok ellátására, 5243 FEOR számú gondnok munkakör 

részmunkaidőben (heti 30 óra) történő foglalkoztatással kinevezi.  

 

Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 61. §-a, 

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 6. melléklete 

szerinti bértábla, és Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 

2/2020. (III.02.) önkormányzati rendelete alapján bruttó 178.700,- Ft-ban állapítja meg. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy egyéb munkáltatói jogkörében eljárva Csincsiné Koltay Gabriella 

kinevezési okmányainak elkészítéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2020. július 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

189/2020.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

  

a) a Veszprémi Tankerületi Központtal 2016. december 15-én kötött – Pétfürdő Nagyközség 

Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény állami működtetésbe vételével 

összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz 

kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről – Megállapodás IV. b) 5. 

pontjának módosítását kezdeményezze a Tankerületnél, 

 

b) az új gondnoki foglalkoztatottakkal kapcsolatosan felmerült költségekről készítsen 

kimutatást. 

 

Határidő a) pontra: 2020. július 10. 

                 b) pontra: 2020. szeptember 30. 

Felelős: mindkét pontért: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

190/2020.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdő, Berhidai út 56. 

szám alatti önkormányzati helyiséget átmeneti lakáscélú használattal Csizmadiáné 

Adamecz Ágnes 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos és családja részére 1 

éves időtartamra bérbe adja.  

 

A bérleti díjat 30.000.- Ft + rezsi/hó összegben állapítja meg. 

 

A Képviselő-testület hozzájárulását adja, hogy bérlő az ingatlan használatához szükséges 

munkákat saját költségén elvégezze azzal, hogy a kiköltözés alkalmával ezen költségeket az 

önkormányzat felé nem érvényesítheti. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 

 

Határidő a szerződés megkötésére: 2020. június 30.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

191/2020.(VII.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

I. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 8/A §-a szerinti alapítói jogkörében eljárva a Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár – 495/2016.(XI.24.) számú képviselő-testületi határozatra figyelemmel – 

2016. november hó 24-én kiadott, 252-21/2016. számú Alapító Okiratát az alábbiak szerint 

módosítja: 
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1. Az alapító okirat 5.2. pont helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 

 
foglalkoztatási 

jogviszony 

jogviszonyt szabályozó 

jogszabály 

1 
munkavállaló A munka törvénykönyvéről 

szóló 2012. évi I. törvény 

2 
egyéb foglalkoztatásra 

irányuló jogviszony 

A Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény” 

 

 

II. A Képviselő-testület  

a) felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító képviseletében eljárva az e 

határozatnak megfelelő tartalmú „Módosító okirat”-ot és a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt „Alapító okirat”-ot kiadja.  

b) felhívja a jegyzőt, hogy az alapító okirat módosítás törzskönyvi nyilvántartáson történő 

átvezettetéséről gondoskodjon; 

 

Határidő  a.) az okiratok kiadására: azonnal 

                  b.) törzskönyvi bejegyzési kérelem megküldésre:  

                  2020. augusztus 6. 

Felelős      a.) pontra: Horváth Éva polgármester 

                 b.) pontra: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

192/2020.(VII.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Balogh Ádám utca érintett problémás szakaszát az út teljes szélességében karbantartás 

keretében megcsináltatja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy kérjen árajánlatot a karbantartási munka elvégzésére a C&R 

Közlekedésépítő Kft.-től.  

 

Határidő: 2020. augusztus 19. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

193/2020.(VII.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar 

Falu Program keretében az MFP-OEF/2020 kódszámú „Óvodaépület felújítása” alprogramra. 

Igényelt támogatási összeg: maximum 50.000.000.- Ft. 
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Az Önkormányzat a támogatást az alábbi elvégzendő feladatra kéri: 

Kiírás 2.1.1. pontja: 

- Óvoda épületre telepítendő fotovoltaikus villamosenergia termelő rendszer (HMKE) 

Kiírás 2.1.2. pontja 

- Előkészítési tevékenység, megvalósításhoz kapcsolódó tevékenység (tervezés, statikai 

szakvélemény, műszaki ellenőrzés) 

 

A felsorolt feladatokat a Képviselő-testület az elnyert támogatásból 2020-21-ben kívánja 

megvalósítani. 

Felhatalmazza a Polgármestert a pályázati kiírás szerinti árajánlatok bekérésére. 

Az előkészítő tevékenységek költségeinek fedezésére 650.000.- Ft-ot átcsoportosít az általános 

tartalékkeretből az Óvoda felhalmozási kiadásaiba. 

Felhatalmazza a Polgármestert a beérkezett árajánlatok alapján a pályázat benyújtására. 

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

vegye figyelembe. 

 

Határidő: a) Árajánlatok bekérésére: 2020. augusztus 5. 

                  b) Pályázat beadására: 2020. szeptember 4. 

                  c) Költségvetési rendelet módosítására: 2020. szeptember 24. 

Felelős: mindhárom pontért: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

194/2020.(VII.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Miskolczi 

Ferenc alpolgármester javaslatát, mely szerint a 1629. helyrajzi számú árok tisztítását az igény 

felmerülésekor – melyet a Településfejlesztési Bizottság jelez - rendelje meg polgármester 

asszony a Pétkomm Kft-től  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

195/2020.(VII.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy évente 

minimum három alkalommal kitisztíttatja a Pétkomm Kft-vel a 1629. helyrajzi számú árkot 

és a két oldalát. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

196/2020.(VII.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Ferenc utca 24. előtt a villanyoszlop alatti bokorsort megszünteti. 
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Határidő: megszüntetésre: 2020.08.15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

197/2020.(VIII.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Horváth Éva 

polgármester javaslatát, mely szerint a pénzben és természetben nyújtott szociális, 

gyermekvédelmi ellátások és a települési támogatás megállapításának és kifizetésének, 

valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati 

rendelet módosításának 6. §-ában a „15.000.- Ft” helyett „5.000.- Ft” szerepeljen.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

198/2020.(VIII.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

379/2019.(XI.21.), 149/2020.(VI.25.), 150/2020.(VI.25.), 151/2020.(VI.25.), 156/2020.(VI.25.), 

171/2020.(VI.25.), 172/2020.(VI.25.), 183/2020.(VI.25.), 184/2020.(VI.25.), 185/2020.(VI.25.), 

188/2020.(VI.25.), 190/2020.(VI.25.). 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

199/2020.(VIII.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdői Polgármesteri 

Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

200/2020.(VIII.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Bizottság, a 

Polgármester és a Jegyző által előterjesztett – 2020. év I. félévi szociális ellátásokról szóló – 

beszámolót elfogadja. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

201/2020.(VIII.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020 évi költségvetésben a 

„kútbekötő vezeték kiváltására” előirányzott keretet 8.600.000,- Ft-tal megemeli az általános 

tartalék terhére. 

A Képviselő-testület megrendeli a Bakonykarszt Zrt.-nél az alábbi munkák kivitelezését, 

lebonyolítását, műszaki ellenőrzését:  

- D200 KPE kútbekötő vezeték csere 

- 2 db D25 KPE ivóvízbekötés 

- D200 KPE átkötés védőcső sajtolással, félpályás útátvágással. 

 

Költség: 13.593.234, - Ft + ÁFA, azaz 17.263.403, - Ft. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére, egyben felkéri, 

hogy a költségvetési rendelet módosításával a határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződésre: 2020. szeptember 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

202/2020.(VIII.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Várpalota 

ivóvízellátó víziközmű-rendszer Bakonykarszt Zrt. által elkészített 2021-2035 időszakra 

vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervét (GFT). 

A GFT-t a Képviselő-testület véleményeltérés nélkül elfogadja. 

 

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

Zrt.-nek. 

 

Határidő: 2020. szeptember 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

203/2020.(VIII.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Pétfürdő 

szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer Bakonykarszt Zrt. által elkészített 2021-2035 

időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervét (GFT). 

A GFT-t a Képviselő-testület véleményeltérés nélkül elfogadja. 

 

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

Zrt.-nek. 
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Határidő: 2020. szeptember 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

204/2020.(VIII.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, 

valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 

szerint 2020. október 31-ig, 2020. november 1-jei hatállyal megkötendő munkaszerződésekben 

a jelenleg csak 2020. december 31-ig megállapított fenntartói döntésen alapuló 

illetményemelést az alapbérbe beépíti. 

 

Határidő: a) intézményvezető tájékoztatására: 2020. szeptember 10. 

    b) intézményvezető munkaszerződésének megkötésére: 2020. október 31.               

Felelős: mindkét pontért: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

205/2020.(VIII.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Jónásné 

Lakatos Krisztina Pétfürdő, Bocskai utca 47/1. szám alatti lakos bérleti szerződését a Pétfürdő, 

Bocskai utca 47/1. szám alatti komfortos önkormányzati bérlakásra vonatkozóan 2022. 

augusztus 31-ig meghosszabbítja. 

 

Bérlő által fizetendő lakbér: 11.000.- Ft/hó + rezsi. 

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

 

A testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő a szerződéskötésre: 2020. augusztus 31.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

206/2020.(VIII.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Révész 

Andrea Pétfürdő, Liszt F. u. 42. IV/15. szám alatti lakos bérleti szerződését a Pétfürdő, Liszt F. 

u. 42. IV/15. szám alatti összkomfortos önkormányzati bérlakásra vonatkozóan 2022. 

augusztus 31-ig meghosszabbítja. 

 

Bérlő által fizetendő lakbér: 33.000.- Ft/hó + rezsi. 

 

A bérleti díj összege minden évben a KSH által közzétett infláció mértékével növekszik. 
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A testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő a szerződéskötésre: 2020. augusztus 31.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

207/2020.(VIII.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a „Sporttelep 

villamos energia ellátására” vonatkozó előterjesztés határozati javaslatát.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

208/2020.(VIII.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a megismételt, név szerinti 

szavazás során sem fogadta el a „Sporttelep villamos energia ellátására” vonatkozó előterjesztés 

határozati javaslatát.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

209/2020.(VIII.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Pétfürdői Közösségi Ház és 

Könyvtár alapító okiratának módosításáról szóló 191/2020.(VII.30.) számú határozatát 

visszavonja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

210/2020.(VIII.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

I. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 8/A §-a szerinti alapítói jogkörében eljárva a Pétfürdői Közösségi Ház és 

Könyvtár – 495/2016.(XI.24.) számú képviselő-testületi határozatra figyelemmel – 2016. 

november hó 24-én kiadott, 252-21/2016. számú Alapító Okiratát 2020. november 1-jei 

hatállyal a következők szerint módosítja: 

 

1. Az alapító okirat 4.1. pont helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A települési könyvtári ellátás biztosítása 

nyilvános könyvtár működtetésével. A közművelődési alapszolgáltatások folyamatos 

hozzáférhetősége érdekében létrehozott közművelődési intézményként biztosítja, hogy 

a lakosság önszerveződő közösségei megfelelő rendszerességgel és időtartamban 

vehessék igénybe a következő közművelődési alapszolgáltatásokat: 

- a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 

biztosítása,  
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- a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,  

- a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,  

- az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,  

- az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,  

- a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 

(a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. törvény 64. § (1) bekezdése és (2) bekezdés a) pontja; 76. § (3) 

bekezdés a-e) és g) pontja).” 

 

2. Az alapító okirat 5.1. pont helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5. 1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetője az 

igazgató, akit pályázati eljárás keretében Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete bíz meg 5 éves határozott időtartamra. A vezetői megbízás 

visszavonására a Képviselő-testület jogosult, az egyéb munkáltatói jogokat a 

polgármester gyakorolja.  A vezető munkaviszonyban látja el feladatát. 

(Alkalmazandó jogszabályok: a kulturális intézményekben foglalkoztatottak 

közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú 

törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény, a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény)” 

 

3. Az alapító okirat 5.2. pont helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
munkaviszony A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény 

2 
megbízási jogviszony A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény” 

 

 

II. A Képviselő-testület  

a) felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító képviseletében eljárva az e 

határozatnak megfelelő tartalmú „Módosító okirat”-ot és a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt „Alapító okirat”-ot kiadja.  

b) felhívja a jegyzőt, hogy az alapító okirat módosítás törzskönyvi nyilvántartáson történő 

átvezettetéséről gondoskodjon; 

 

Határidő  a.) az okiratok kiadására: azonnal 

                 b.) törzskönyvi bejegyzési kérelem megküldésre: 2020. augusztus 28. 

Felelős     a.) pontra: Horváth Éva polgármester 

                 b.) pontra: Szabóné Czifra Melinda jegyző 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

211/2020.(VIII.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

2020. szeptember 24-i testületi ülésre hívja meg dr. Linczmayer László rendőr alezredest. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

212/2020.(VIII.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2002.(IX.04.) számú 

önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján Pétfürdő nagyközség érdekében végzett 

kiemelkedő tevékenységének elismeréséül dr. Kovácsné dr. Haller Annamáriának a 

„Pétfürdőért” kitüntetést adományozza. 
 

Határidő: 2020. október 1.  

Felelős: Horváth Éva polgármester  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

213/2020.(VIII.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Havrán Attila 

ingatlanvásárlási kérelmét és az alábbiak szerint határozott: 

 

A Képviselő-testület nem zárkózik el a parkolási probléma megoldásához önkormányzati 

tulajdon értékesítésétől. A Testület felkéri a polgármestert, hogy egyeztesse le az Ifjúság útja 

környékén mely területek vannak önkormányzati tulajdonban.  

 

A Testület meghívja Havrán Attilát a 2020. szeptember 24-i zárt testületi ülésre.  

 

Határidő: 2020. szeptember 24. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

214/2020.(IX.24.) 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 (Borbándi Ambrus)” tárgyú, 

101/2020. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

215/2020.(IX.24.) 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 (Budai László)” tárgyú, 106/2020. 

számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

216/2020.(IX.24.) 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 „Önkormányzati 

ingatlanvagyon hasznosítás” tárgyú, 107/2020. számú előterjesztés zárt ülésen történő 

tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

217/2020.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdő Polgárőrségével 

kötött Együttműködési Megállapodás keretében a Polgárőrség részére 1.000.000.- Ft, 2021. 

április 30-ig felhasználható támogatást biztosít a térfigyelő kamerarendszer 

figyelőszolgálatában való részvételért. 

A támogatás fedezete az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében az átadott pénzeszközök 

feladaton előirányzott összeg. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert a pénzeszköz átadásáról szóló a határozat mellékletét képező 

szerződés megkötésére. 

 

Határidő szerződéskötésre: 2020. október 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

218/2020.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdő Polgárőrség 

beszámolóját a 2019. évi szakmai tevékenységükről elfogadja. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

219/2020.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

100/2020.(III.26.),            174/2020.(VI.25.),          175/2020.(VI.25.),           178/2020.(VI.25.), 

 179/2020.(VI.25.), 180/2020.(VI.25.), 181/2020.(VI.25.), 182/2020.(VI.25.),  

189/2020.(VI.25.), 191/2020.(VII.30.), 192/2020.(VII.30.), 193/2020.(VII.30.), 

196/2020.(VII.30.), 201/2020.(VIII.27.), 202/2020.(VIII.27.), 203/2020.(VIII.27.),   

210/2020.(VII.30.),       211/2020.(VIII.27.). 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

220/2020.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétkomm Kft. 2020. év I-VII. 

havi gazdálkodásáról és tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

221/2020.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

felhasználói vezetékhálózaton végzett műszaki beavatkozások új díjtételeinek alkalmazását 

támogatja. 

 

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

 

Határidő: 2020. október 1. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

222/2020.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Dombi Norbert 

képviselő javaslatát, mely szerint 2021. január 1-től azon magánszemélyek, akiknek 

tulajdonában több lakásingatlan van, és azokat bérbeadás útján hasznosítják, 1000,- Ft/m2/év 

adót fizessenek.  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

223/2020.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el azt az 

előterjesztői javaslatot, mely szerint 2021. január 1-től a magánszemélyek tulajdonában lévő, 

nem vállalkozási célt szolgáló garázs építményadó mentessége megszűnjön. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

224/2020.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi helyi adórendeletét 

az alábbiak alapján kívánja megalkotni. 

1./ Építményadó 

Adó mértéke 1000,- Ft/m2/év 

Mentes az adó alól az üzleti célt nem szolgáló lakás, garázs, épület és épületrész. 

2./ Telekadó 

Telekadót továbbra sem vezet be. 

3./ Magánszemélyek kommunális adója 

2021. 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 nem változtat. 

Az adómentességet megszűnteti. 

6./ Települési adó 

Települési adót továbbra sem vezet be. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a helyi adókról szóló rendelet módosítását terjessze a Képviselő-

testület elé. 

 

Határidő: 2020. november havi ülés 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

225/2020.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Falu Program 

keretében az MFP-OEF/2020. kódszámú „Óvodaépület felújítása” alprogramra benyújtott 

pályázat tervezési munkáira előirányzott 650.000,- Ft-os keretet megemeli 175.500,- Ft-tal az 

általános tartalékkeret terhére.  

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

vegye figyelembe.  
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Határidő: költségvetési rendelet módosítása 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 
 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

226/2020.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Falu Program 

keretében az MFP-FVT/2020. kódszámú „Temető fejlesztése” alprogramra benyújtott pályázat 

„urnakeszon” tervezési munkáira 153 ezer forint fedezetet biztosít a temetőkapu tervezésére 

előirányzott összeg fel nem használt részének (182 ezer forint) terhére.  

 

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

vegye figyelembe.  

 

Határidő: költségvetési rendelet módosítása 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

227/2020.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdő Nagyközség 

közlekedési koncepciója felülvizsgálatára az önkormányzat 2020. évi költségvetése utak-hidak 

dologi kiadásainak előirányzatát 760 ezer forinttal megemeli az általános tartalék terhére.   

 

Felkéri a polgármestert, hogy Demény Zoltán szakértővel kösse meg a megbízási szerződést, 

valamint a költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.  

 

Határidő: a) a megbízási szerződés megkötésére: 2020. szeptember 30. 

                 b) a költségvetési rendelet módosítására: soron következő képviselő-testületi ülés 

Felelős: mindkét pontért: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

228/2020.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához 

is csatlakozni kíván. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Csatlakozási Nyilatkozat”-ot aláírja és az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelőhöz megküldje, valamint az „A” és „B” típusú pályázati kiírást – a 

2.) pontban foglalt kiegészítésekkel - közzétegye. 
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2.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. 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: 

 

 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 

 

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: 2020. október 1. 

                 a pályázatok kiírására: 2020. október 5.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

229/2020.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2020. évi 

költségvetése felújítási kiadások „sporttelep villamos energia hálózat felújítás, tervezés” 

előirányzata összegét 570.000 Ft-tal megemeli az általános tartalék terhére. 

 

A testület felkéri a polgármestert, hogy fentieket a 2020. évi költségvetés következő 

módosításánál vegye figyelembe. 

 

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

230/2020.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2021. évi 

költségvetés előkészítéseként a sporttelep villamoshálózatának felújításához részletes, 

költségeket is tartalmazó villamos felújítási tervet készíttet. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a terv elkészítésére kérjen be árajánlatokat. 

 

Határidő az ajánlatkérésre: 2020. október 20. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

231/2020.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

épületeinek teljeskörű műszaki állapotfelmérését elvégezteti.  

  

Az állapotfelmérést elkészítő szakember személyére Dombi Norbert képviselő is tesz 

javaslatot.  

 

Határidő a szakember felkérésére: 2020. október 20. 

felelős: Horváth Éva polgármester és Dombi Norbert képviselő 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

232/2020.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

alábbi javaslatok figyelembevételével az október havi ülésre készítse elő a Képviselő-testület 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet 

módosítását: 
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a) Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt a polgármester 

döntéseit segítő, online konferencia lehetőségének szabályozása, 

b) munkacsoport működési szabályainak kidolgozása, 

c) a településen történő beruházások, kivitelezések, karbantartások, bejárások, átadások 

alkalmára a képviselők, bizottsági tagok, valamint a település lakosságára vonatkozó 

tájékoztatási szabályok kidolgozása, 

d) Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatti lakossági 

tájékoztatások szabályainak kidolgozása  

 

Határidő: 2020. október havi ülés  

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

233/2020.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

a) a Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 1. szám előtti oszlopos közvilágítást kibővíti egy karral, mely 

az ellentétes oldalt (parkoló) is megvilágító lámpát tartalmaz, 

b) a Pétfürdő, Kölcsey köz 3. előtti villanyoszlopra világítótestet szereltet, 

c) a Pétfürdő, Tiborc utca 1. szám előtti villanyoszlopra világítótestet szereltet,  

d) a Pétfürdő, Berhidai út 10. számmal szemben a „Kaposi” víztározó kerítése melletti 

villanyoszlopra világító testet szereltet. 

 

A munka elvégzésének fedezete a 2020. évi költségvetés beruházások közvilágítás bővítés 

elirányzata. 

 

Határidő: E.on-nal való kapcsolat felvételre, megrendelésre: 2020. október 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

  

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

234/2020.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

2020. szeptember 24-i ülésre benyújtott, 118/2020. számú előterjesztésben megfogalmazott 

javaslatokat a közlekedési koncepció felülvizsgálata során vegye figyelembe.  

 

Határidő: a javaslatok szakértőnek eljuttatására: 2020. október 5. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

235/2020.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

I. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a zöld hulladék kezelésének 

megoldására, a Pétkomm Kft és egyéb szolgáltatások telephelyének létrehozása 

megvalósíthatóságának vizsgálatára, kidolgozására 5 fős ideiglenes bizottságot hoz létre.  

 

A bizottság tajainak megválasztja 

Béni Norbert, 

Molnár Gyula László, 

Nagyné Szigeti Mária települési képviselőket, 

Márkus Ákos, 

Szabó Tünde bizottsági kültagokat. 

 

II. A Képviselő-testület felkéri Nagy Ottó Lászlót, a Pétkomm Kft ügyvezetőjét, hogy a 

bizottság munkáját – szakértőként, díjazás nélkül - segítse.  

 

Határidő: a szakmai anyag elkészítésére: 2021. június 30. 

Felelős: Ideiglenes bizottság elnöke 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

236/2020.(IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a zöld hulladék kezelésének 

megoldására, a Pétkomm Kft és egyéb szolgáltatások telephelyének létrehozása 

megvalósíthatóságának vizsgálatára, kidolgozására létrehozott ideiglenes bizottság 

elnökének Béni Norbert települési képviselőt megválasztja. 

  

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

237/2020.(IX.24.) 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 85. szám alatti lakóépület felújításához Borbándi Ambrus Pétfürdő, 

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

részesíti. 

 

Fedezet a 2020. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2020. október 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

238/2020.(IX.24.) 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, 

Hunyadi u. 10. szám alatti lakóépület felújításához Budai László Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxx 

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

 

Fedezet a 2020. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2020. október 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

239/2020.(X.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 (Pungor Károly)” tárgyú, 129/2020. 

számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

240/2020.(X.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 (Kun András)” tárgyú, 130/2020. 

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

241/2020.(X.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alapító okirat 11.3 pontja 

szerinti kizárólagos alapítói hatáskörében eljárva a Pétkomm Kft. ügyvezetőjének – a Pétkomm 

Kft. és a Pét-Tak-Ker Kft. között, a Pétkomm Kft által megjelölt területeken kaszálási 

feladatoknak a vállalkozó által megadott egységárakon történő teljes körű ellátására vonatkozó 

vállalkozási szerződés megkötéséhez szükséges – kötelezettségvállalásához jóváhagyását adja. 

 

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

  

Határidő: 2020. november 2. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

242/2020.(X.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

1. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 229/2020. (IX.24.) számú 

határozatát visszavonja. 

  

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

„sporttelep villamos energia hálózat felújítás, tervezés” előirányzatát 186 ezer Ft-tal 

megemeli, továbbá 384 ezer Ft-ot (az E-on Hungaria Zrt-nek fizetendő eljárási költséget) 

felhalmozási célú pénzeszköz átadásként átad a PMTE részére. 

 

A költségek fedezete az általános tartalék. Az előirányzatváltozást a költségvetési rendelet 

előterjesztett 2. módosítása tartalmazza. 

 

Határidő a pénzeszköz átadásra: haladéktalanul 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

243/2020.(X.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

205/2020.(VIII.27.), 206/2020.(VIII.27.), 212/2020.(VIII.27.), 213/2020.(VIII.27.), 

217/2020.(IX.24.),          221/2020.(IX.24.),          227/2020.(IX.24.),          228/2020.(IX.24.),  

230/2020.(IX.24.),          231/2020.(IX.24.),          232/2020.(IX.24.),          233/2020.(IX.24.),  

234/2020.(IX.24.),          237/2020.(IX.24.),         238/2020.(IX.24.). 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

244/2020.(X.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár részvételét az NKA Közgyűjteményi Kollégiuma könyvtárfejlesztési 

pályázatán (kódszám 204105/324). 

 

1. A Képviselő-testület a pályázó részére előírt kötelező saját forrást, bruttó 326.993, - Ft-ot 

2020 évi költségvetésében biztosítja. 

Fedezet a 2020 évi költségvetés általános tartaléka. 

 

2. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a könyvtárnak helyet adó épületen 2018-19-ben 

jelentős fejlesztéseket hajtott végre az alábbiak szerint: 

 

- 2018 év: hőszigetelés, nyílászáró csere:  68.572 ezer Ft 

                 HMKE telepítés:    13.752 ezer Ft 

- 2019 év: hőszigetelés, nyílászáró csere:  50.925 ezer Ft 

                 HMKE telepítés:              400 ezer Ft 

 

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

Ház és Könyvtár igazgatójának, továbbá, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési 

rendelet módosításánál vegye figyelembe. 

 

Határidő: tájékoztatás 2020. október 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

245/2020.(X.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 93/2020.(III.26.) számú 

határozatát – tekintettel a Panelkuckó Alapítvány képviselőjének bejelentésére, mely szerint a 

határozatban megjelölt támogatási célt a kialakult járványügyi helyzetre tekintettel 2020-ban 

megvalósítani nem tudják – visszavonja. 

 

A kiutalt támogatási összeget a támogatott az önkormányzat számlájára már visszautalta, ezért 

arról rendelkezni nem kell. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa az alapítványt. 

 

Határidő: 2020. november 5. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

246/2020.(X.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Panelkuckó Alapítványt 

2020. évben 250.000, - Ft-tal támogatja. 

 

A támogatás célja: mikuláscsomagok vásárlása 90.000, - Ft.,  

                                 karácsonyi játékvásárlás 160.000, - Ft. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa az alapítványt, 

valamint felhatalmazza a támogatási szerződés megkötésére. 

 

Határidő: tájékoztatásra: 2020. november 5. 

                 szerződéskötésre: 2020. november 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

247/2020.(X.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Pétfürdő 

Sportjáért Alapítvány a polgármester által a veszélyhelyzet ideje alatt képviselő-testületi 

határkörben meghozott 62/2020.(IV.16.) számú határozatban részére feladatra nyújtott 

támogatásból a járványügyi helyzet miatt 245.600,- Ft-ot felhasználni nem tudott és azt az 

önkormányzat számlájára visszautalta.  

 

A Képviselő-testület az alapítvány új feladatra benyújtott támogatási pályázata alapján a 

Pétfürdő Sportjáért Alapítvány részére 2020. évben 245.600, - Ft támogatást nyújt 

fűnyírótraktor beszerzésére. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa az 

alapítványt, valamint felhatalmazza a támogatási szerződés megkötésére.  

 

Határidő: tájékoztatásra: 2020. november 5. 

                 szerződéskötésre: 2020. november 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

248/2020.(X.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Bizottság, a 

Polgármester és a Jegyző által előterjesztett – 2020. év I-III. negyedévi szociális és 

gyermekvédelmi ellátásokról szóló – beszámolót elfogadja. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

249/2020.(X.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Csatlakozás a 

„Veszprém-Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa” program által gondozott regionális 

együttműködéshez, amely célja a programban biztosított pályázati lehetőségeken való részvétel, 

a programokhoz való csatlakozás feltételeinek biztosítása” című előterjesztést és a következő 

döntést hozza:  

 

1.) Felhatalmazza a polgármestert az „Együttműködési megállapodás” aláírására. 

2.) A hozzájárulási díjat 2021, 2022, 2023 évi költségvetésében biztosítja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa a Veszprém-Balaton 2023 Zrt-t. 

 

Határidő: tájékoztatásra 2020. november 10. 

       aláírásra: 2020. december 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

250/2020.(X.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2020. évi 

költségvetés „vízellátás, felszíni vízelvezetés ivóvíz szennyvíz” szakfeladat dologi kiadásait az 

ivó- és szennyvízvezetékkel érintett ingatlanokra történő szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartásba 

való bejegyeztetése költségeinek fedezése céljából 3.624.000.- Ft-tal megemeli a 2020. évi 

költségvetés általános tartaléka terhére. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ivó- és szennyvízvezetékkel érintett 

ingatlanokra a szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről intézkedjen, 

továbbá arra, hogy a költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat vegye 

figyelembe. 

 

Határidő az átvezetés elindítására: 2020. november 5.   

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

251/2020.(X.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskolai gyermekétkeztetés 

alapellátás foglalkoztatotti létszámát 1 fő teljes munkaidős (heti 40 órás) közalkalmazotti 

státusszal bővíti. Ennek megfelelően az iskolai intézményi étkeztetés szakfeladatra 

engedélyezett 5 fő létszámot 2020. november 1-től 6 főre megemeli.  

 

A létszámemelés költségének fedezete a 2020. évi költségvetés általános tartaléka. 
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Felkéri a Polgármestert, hogy  

a) tegye meg az álláshely betöltéséhez szükséges intézkedéseket, 

b) a költségvetési rendelet soron következő módosításánál a határozatban foglaltakat vegye 

figyelembe. 

 

Határidő a) pontra: 2020. november 1. 

                 b) pontra: a költségvetési rendelet következő módosításának időpontja 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

252/2020.(X.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek napközbeni 

ellátását biztosító önkormányzati intézmények közül 

a Bölcsőde zárva tartását  

2020. december 23-tól 2020. december 31-éig 

engedélyezi feltéve, hogy az előzetes igényfelmérést követő esetleges változás következtében 

az ellátást igénylő gyermekek száma nem éri el az 5 főt és nem lesz az igénylők között a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény 41. § (2) 

bekezdésének hatálya alá tartozó gyermek. 

 

A bezárás előtt legalább 8 nappal az érintett szülőket a bezárás tényéről és az időtartamáról az 

intézményvezető - a polgármester egyidejű tájékoztatása mellett – köteles értesíteni. 

 

Határidő a) a polgármester tájékoztatására: 2020. december 22. 

                 b) a Képviselő-testület tájékoztatására: a téli szünet végét követő első testületi ülés 

Felelős a) határidőért: Papp Alexandra intézményvezető 

             b) határidőért: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

253/2020.(X.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el az előterjesztett 

határozati javaslatot, mely szerint Horváth Enikő kérelmére a Pétfürdő, Berhidai út 88. szám 

elé 1 db mozgáskorlátozott parkolóhelyet festet fel és KRESZ táblát helyeztet ki, forgalmi 

rendszámot tartalmazó kiegészítő tábla nélkül. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

254/2020.(X.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Téli László 

kérelmét nem támogatja, a Pétfürdő, Berhidai út 88. szám előtti mozgássérült parkolóhely 

KRESZ táblájára „forgalmi rendszámot tartalmazó kiegészítő táblát” nem helyeztet ki.   
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Határidő a kérelmező tájékoztatására: 2020. november 15.   

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

255/2020.(X.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

régi, életveszélyessé vált beton lelátóját az időjárás függvényében, de legkésőbb 2021. február 

28-i befejezéssel elbontatja.  

 

A bontási munkálatok fedezetére bruttó 500 ezer forint összeget biztosít az önkormányzat 2020. 

évi költségvetésének általános tartaléka terhére.  

 

A testület felkéri a polgármestert, hogy fentieket a 2020. évi költségvetés soron következő 

módosításánál vegye figyelembe. 

 

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

256/2020.(X.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

2020. október 29-i ülésre benyújtott, 142/2020. számú előterjesztésben megfogalmazott 

javaslatokat, a 3. pont - előterjesztői visszavonása miatt - kivételével a közlekedési koncepció 

felülvizsgálata során vegye figyelembe. 

 

Határidő: a közlekedési koncepció benyújtása 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

257/2020.(X.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

138/2020.(VI.9.) számú polgármesteri határozattal elrendel zárolást egyhavi bértömeg 

mértékéig feloldja. 

 

Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatott dolgozók 2020. évi jutalmazásának 

céljából a 2020. évi költségvetés személyi juttatás kiadási előirányzatán belül a 2020. január 1-

én érvényes rendszeres egyhavi bértömegnek megfelelő mértékű előirányzatrész felhasználását 

engedélyezi. 

 

A jutalom fedezete a 2020. évi költségvetésben előirányzott összeg.  
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Felkéri az intézményvezetőket, hogy tegyék meg a szükséges munkáltatói intézkedéseket.  

 

Határidő: a) megküldésre az intézményvezetők részére: 2020. november 3. 

       b) kifizetésre: 2020. november 15. 

Felelős a) pontra: Horváth Éva polgármester 

  b) pontra: intézményvezetők 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

258/2020.(X.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Miskolczi Ferenc 

alpolgármester javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület a polgármestert 2020. évi 

munkájának elismeréséül jutalomban részesítse. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

259/2020.(X.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete díjmentes szolgáltatói szerződést 

köt a Biotrans Kft-vel (2045 Törökbálint, külterület 0152/12) lakossági használt sütőolaj 

gyűjtési pontok létesítésére, használt sütőolaj rendszeres elszállítására.  

 

Közterületi gyűjtőpontok: 

- Hősök tere 5. Közösségi Ház melletti szelektív gyűjtősziget 

- Iskola utca 5. (Orvosi rendelő parkoló) 

- Liszt Ferenc utca 9. (Spar) mögötti szelektív gyűjtősziget 

- Liszt Ferenc utca 17-19. szám között lévő szelektív gyűjtősziget 

 

Felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képező szolgáltatási szerződés aláírására. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a pétfürdői társasházak közös képviselőit tájékoztassa arról, hogy 

lakóközösségek is igényelhetnek gyűjtőedényt. 

  

Határidő: szerződéskötésre: 2020. november 20. 

                 tájékoztatásra: 2020. november 20. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

260/2020.(X.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 1000-5000 fő közötti 

lakosságszámú település, pályázatot nyújt be a települési önkormányzatok számára az illegális 

hulladéklerakó helyek felszámolásának támogatására 2020. évben. 
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A Képviselő-testület a pályázat keretében az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanok 

területének hulladékmentesítését végzi el: 0303/264 és 2357/1 hrsz. 

 

Felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtására.  

  

Határidő: 2020. november 5. 

Felelős Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

261/2020.(X.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

intézkedjen hirdetés megjelentetéséről a Várpalotainfóban (8100 Várpalota, Veszprémi út 7.) a 

Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda (8105 Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 17.) vízelvezetésének 

külső feltárási munkáinak elvégzésére. 

 

Határidő a megjelentetésre: a Várpalotainfó legközelebbi megjelenése 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
262/2020.(X.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, 

Bánk Bán u. 18. szám alatti lakóépület felújításához Pungor Károly Pétfürdő, xxxxxxxxxxx 

szám alatti lakost 993.432, - Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Fedezet a 2020. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2020. november 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(a határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

263/2020.(X.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakóházak energetikai 

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

Berhidai út 19. szám alatti lakóépület felújításához Kun András Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxx 

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

 

Fedezet a 2020. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2020. november 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(a határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

 

 

 


