
 

9/2021.(I.15.) 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: 

 

xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx.) 

lakos kérelmező ügyfél részére 25.000, - Ft, azaz: huszonötezer 00/100 forint összegű 

rendkívüli települési támogatást állapítok meg tüzelővásárlásra.  

 

Megkeresem a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Előadóját, hogy a támogatást a határozat 

véglegessé válását követően fizesse ki részére a hivatal házipénztárában. 

 

Felkérem az ügyfelet, hogy a kifizetéstől számított 30 napon belül számoljon el a támogatás 

felhasználásáról a vásárlást igazoló saját nevére szóló számlával a Pétfürdői Polgármesteri 

Hivatalban. 

 

Felhívom az ügyfél figyelmét, amennyiben a támogatott az elszámolási kötelezettségének 

maradéktalanul nem tesz eleget, az elszámolásra nyitva álló határidő leteltétől számított 

6 hónapon belül önkormányzati támogatásban nem részesülhet, kivéve 

a) a közeli hozzátartozó halála esetén az annak eltemettetéséhez igényelt támogatást 

b) ha a támogatás megállapításának elmaradása a kérelmező életét veszélyeztetné. 

 

A támogatás felvételére a támogatottnak a végleges határozat kézhezvételétől számított hat 

hónapon belül van lehetősége a hivatal pénztárában ügyfélfogadási időben. 

 

 

 

10/2021.(I.15.) 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: 



 

xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos 

kérelmező részére 20.000, - Ft, azaz: Húszezer 00/100 forint összegű rendkívüli települési 

támogatást állapítok meg.  

 

Megkeresem a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Előadóját, hogy a támogatást a határozat 

véglegessé válását követően fizesse ki részére a hivatal házipénztárában. 

 

Az elmaradt pénzfelvételre a végleges határozat kézhezvételétől számított hat hónapon belül 

van lehetősége a hivatal pénztárában, ügyfélfogadási időben. 

 

 

 

11/2021.(I.15.) 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:  

 

xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos kérelmező részére 2021. január 1. napjától 2021. március 31. napjáig terjedő 

időszakra 45.000, - Ft, azaz negyvenötezer 00/100 forint összegű rendkívüli települési 

támogatást állapítok meg. 

 

A támogatást előre, havi egyenlő részletekben az alábbiak szerint kell kifizetni: 

a) 15.000,- Ft a határozat kézhezvételét követően, 

b) 15.000,-Ft február hónapban 2021. február 5-ig 

c) 15.000,-Ft március hónapban 2021. március 5-ig. 

 

Megkeresem a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Előadóját, hogy a támogatást a határozat 

véglegessé válását követően fizesse ki kérelmező részére a hivatal házipénztárában. 

 

Az elmaradt pénzfelvételre a végleges határozat kézhezvételétől számított hat hónapon belül 

van lehetősége a hivatal pénztárában, ügyfélfogadási időben. 
 


