
15/2021.(I.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben, figyelemmel a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 5/A. §-ára, az alábbi határozatot hoztam: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága hatáskörébe 

utalt civil szervezetek 2020. évi támogatásáról szóló beszámolót – a képviselők előzetes 

véleménye kikérésével - elfogadom. 

 

A Humán Bizottság hatáskörébe tartozó támogatási keret 2020. évi pénzmaradványának – 

3.515.860.- Ft – felhasználásáról a Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés elfogadásakor 

dönt. 

 

Határidő: a 2021. évi költségvetést tárgyaló testületi ülés 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

 

16/2021.(I.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben az alábbi határozatot hoztam: 

 

Az alábbi képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadom: 

 

396/2019.(XII.12.),          8/2020.(I.23.),            18/2020.(I.23.),           204/2020.(VIII.27.),  

224/2020.(IX.24.),        241/2020.(X.29.),         242/2020.(X.29.),         244/2020.(X.29.),  

245/2020.(X.29.),         246/2020.(X.29.),         247/2020.(X.29.),         249/2020.(X.29.),  

250/2020.(X.29.),         251/2020.(X.29.),        252/2020.(X.29.),          254/2020.(X.29.),  

255/2020.(X.29.),        256/2020.(X.29.),         257/2020.(X.29.),          259/2020.(X.29.),  

260/2020.(X.29.),        261/2020.(X.29.),         262/2020.(X.29.),         263/2020.(X.29.). 

 

 

 

 

17/2021.(I.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben az alábbi határozatot hoztam: 



 

1.) A Pétfürdői Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott  

a) köztisztviselők részére a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi 

XC. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 61. § (6) bekezdésében foglalt lehetőséggel élve 2021. 

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

képzettségi pótlék fedezetére a költségvetés személyi juttatások előirányzatán belül – az 

illetményalap emelést is figyelembe véve – 2021. évben is fedezetet biztosítok; 

b) egységesen valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselő részére a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban Kttv) 234. § (4) bekezdése 

alapján az alapilletménye 20%-ának megfelelő összegű illetménykiegészítést állapítok meg; 

c) ügykezelő részére a Kttv. 241. § (1) bekezdése alkalmazásával a jegyző által javasolt 

illetményre a fedezetet biztosítom. 

 

2.) Az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott közalkalmazottak 

a) fenntartó által garantált illetményemelésének mértékét 2021. évre a Kötv. 7. melléklete 

szerint számított garantált illetmény %-ában az alábbiak szerint állapítom 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, 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. 

c) az ab) pontokban foglaltaktól eltérően a 2013-tól központi béremelésben részesülő 

közalkalmazottak esetében – amennyiben az ab) pont alatti kiegészítés összege magasabb, mint 

a központi béremelés, úgy az ab) pont szerinti kiegészítés és a központi béremelés különbözetét 

biztosítom a fenntartó által garantált illetményemelésként. 

 

3.) A kulturális ágazat munkavállalói részére az intézmény 2021. január 1-én érvényes 

alapbértömegének 4%-os emelését biztosítom a munkavállalók bérének növelésére. 

 

A költségvetési rendelet előkészítésénél a határozatban foglaltakat veszem figyelembe. 

 

Határidő: költségvetési rendelet előkészítése 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

 

 

https://uj.jogtar.hu/


18/2021.(I.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben az alábbi határozatot hoztam: 

 

Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak, 

munkavállalók  

 

a) 2021. évi jutalmazásának céljából a 2021. évi költségvetés személyi juttatás kiadási 

előirányzatán belül a jutalmazásra felhasználható keret mértékét valamennyi intézmény 

esetében az intézmény 2021. január 1-én érvényes rendszeres havi bértömegének 1 szeresében 

állapítom meg.  

b) cafetéria juttatásának céljából – a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 

2020. évi XC. törvény 61. § (4) bekezdésében előírt korlátra figyelemmel – 2021. évben 

egységesen nettó 200 ezer Ft/fő/év mértékű cafetériakeret alkalmazásához szükséges pénzügyi 

fedezetet biztosítok. A polgármester is a nettó 200 ezer Ft összegű cafetéria keretre jogosult. 

 

A költségvetési rendelet előkészítésénél a határozatban foglaltakat veszem figyelembe. 

 

Határidő: költségvetési rendelet előkészítése 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 


