
 

 
19/2021.(I.27.) 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, a Képviselő-testület véleményét kikérve, az alábbi 

határozatot hoztam: 

 

Az önkormányzati pénzeszközökből megvalósuló beruházásokra és felújításokra 

vonatkozó helyi szabályokról szóló 6/2011(IV.01.) önkormányzati rendelet 7. § (3) 

bekezdése alapján a Pétfürdő, 2357/2 hrsz-ú út- és járdaépítési (Sporttelepi út) 

munkáinak kivitelezésével a Colas Út Zrt-t (1113 Budapest, Bocskai út 73.) bízom 

meg. 

 

A kivitelezés költsége: bruttó 21.417.260,-Ft, melynek fedezete a Magyar Falu 

Program keretében „Önkormányzati tulajdonban lévő útfelújításra” beadott pályázaton 

elnyert összeg.  

 

Fentiek figyelembevételével a szerződést megkötöm, a 2021. évi költségvetés 

összeállításakor e határozatban foglaltakat figyelembe veszem.  

 

Határidő szerződéskötésre: 2021. február 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 
 

 

 

20/2021.(I.27.) 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: 

 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/A. § (1) bekezdése 

alapján Mirankó Melinda xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakost 2021. március 

1. napjától Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata által működtetett iskolai konyhák és 

ebédlők konyhai dolgozó, takarítói feladatok ellátására, 9112 FEOR számú konyhai 

kisegítő, takarító munkakörbe, teljes munkaidőben (heti 40 óra) történő 

foglalkoztatással kinevezem.  

 



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

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 7. 

melléklete szerinti bértábla, Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi 

költségvetéséről szóló 2/2020. (III.02.), valamint a 2021. évi átmeneti gazdálkodásról 

szóló 15/2020. (XII.10.) önkormányzati rendelete alapján bruttó 193.300,- Ft-ban 

állapítom meg. 

 

Egyéb munkáltatói jogkörömben eljárva Mirankó Melinda kinevezési okmányainak 

elkészítéséről gondoskodom. 

 

Határidő: 2021. február 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


