
 

 

22/2021.(II.1.) 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: 
 

Támogatom a Péti Munkás Testedzők Egyesületének, (8105 Pétfürdő, Sporttelep; adószám: 

19900726-1-19) a Magyar Labdarúgó Szövetség 2021-22. TAO programjához benyújtandó 

pályázatát.  

 

Egyúttal vállalom, hogy a Péti Munkás Testedzők Egyesülete részére az önkormányzati 

tulajdonú ingatlanok felújításával kapcsolatos önrészt – 5.965.500,- Ft – a 2021. évi 

költségvetésében biztosítom.  

 

Határidő a pályázat benyújtására: 2021. február 28.  

Felelős: Nagy Zsolt PMTE elnök 

 

 

 

 

23/2021.(II.1.) 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: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Pétfürdő 2357/3 hrsz-ú 

sporttelep ingatlan tulajdonosa nevében a Péti Munkás Testedzők Egyesületének, (8105 

Pétfürdő, Sporttelep; adószám: 19900726-1-19) a Magyar Labdarúgó Szövetség 2021-22. TAO 

programjához benyújtandó pályázatával kapcsolatban kért - alábbi jogcímek vonatkozásában - 

a tulajdonosi hozzájárulásait megadom: 

a) élőfüves pálya korlát csere 

b) viacolor járda építése 

c) labdarugó háló szélesítése 

 

A nyilatkozatok a fenti beruházások megvalósításához való hozzájárulásra, valamint a 

84/2018.(II.22.) számú képviselő-testületi határozattal megkötött feladat-ellátási szerződés 

értelmében a 2038. január 31-ig tartó térítésmentes használatra terjednek ki. 

 

Fentiek figyelembevételével a határozat mellékletét képező nyilatkozatokat aláírom.  

 

Határidő a határozat megküldésére: 2021. február 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 



23/2021.(II.1.) számú határozat melléklete 

 

 

 

1. Hozzájáruló Nyilatkozat 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata, mint a Pétfürdő 2357/3 hrsz-ú ingatlan 

tulajdonosa nyilatkozom, hogy a Péti Munkás Testedzők Egyesülete által (cím: 

8105 Pétfürdő, Sporttelep; adószám: 19900726-1-19) a Magyar Labdarúgó 

Szövetség 2021-22. TAO programjához benyújtandó pályázata „Élőfüves pálya 

korlát csere” jogcím keretében tervezett beruházás megvalósításához 

hozzájárulok. 

 

Nyilatkozom, hogy a fenti beruházás megvalósulását követően az Egyesület az 

érintett ingatlant térítésmentesen használhatja 2038. január 31-ig.  

Az ingyenes használat alapja a Képviselő-testülettel a 84/2018.(II.22.) számú 

határozat alapján megkötött együttműködési és feladatellátási szerződés.  

 

 

 

 

2. Hozzájáruló Nyilatkozat 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata, mint a Pétfürdő 2357/3 hrsz-ú ingatlan 

tulajdonosa nyilatkozom, hogy a Péti Munkás Testedzők Egyesülete által (cím: 

8105 Pétfürdő, Sporttelep; adószám: 19900726-1-19) a Magyar Labdarúgó 

Szövetség 2021-22. TAO programjához benyújtandó pályázata „Viacolor járda 

építése korláton kívül és belül” jogcím keretében tervezett beruházás 

megvalósításához hozzájárulok. 

 

Nyilatkozom, hogy a fenti beruházás megvalósulását követően az Egyesület az 

érintett ingatlant térítésmentesen használhatja 2038. január 31-ig.  

Az ingyenes használat alapja a Képviselő-testülettel a 84/2018.(II.22.) számú 

határozat alapján megkötött együttműködési és feladatellátási szerződés.  

 

 

 

 

3. Hozzájáruló Nyilatkozat 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata, mint a Pétfürdő 2357/3 hrsz-ú ingatlan 

tulajdonosa nyilatkozom, hogy a Péti Munkás Testedzők Egyesülete által (cím: 

8105 Pétfürdő, Sporttelep; adószám: 19900726-1-19) a Magyar Labdarúgó 

Szövetség 2021-22. TAO programjához benyújtandó pályázata „Labdafogó háló 

szélesítés” jogcím keretében tervezett beruházás megvalósításához 

hozzájárulok. 



 

Nyilatkozom, hogy a fenti beruházás megvalósulását követően az Egyesület az 

érintett ingatlant térítésmentesen használhatja 2038. január 31-ig.  

Az ingyenes használat alapja a Képviselő-testülettel a 84/2018.(II.22.) számú 

határozat alapján megkötött együttműködési és feladatellátási szerződés.  

 

 

 

Pétfürdő, 2021. február 1. 

      Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 

                                                                              tulajdonos képviseletében: 

 

                                                                         Horváth Éva 

                                                                                    polgármester 
 
 
 

 
24/2021.(II.1.) 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:  

 

xxxxxxxxxxxxxx (születési neve: xxxxxxxxxxxxxxx) lakóhely: 8105 Pétfürdő xxxxxxxxxx 

lakos   kérelmező ügyfél részére 2021. 02. 01. napjától 2022. 01. 31.  napjáig rendszeres 

települési támogatás formájaként ápolási támogatást állapítok meg. 

 

Az ápolási támogatás havi összege az éves központi költségvetési törvényben 

meghatározott alapösszeg 80 %-a, amely 2021. évben bruttó 33.068,- Ft, nettó 29.761,-Ft, 

azaz: Huszonkilencezer-hétszázhatvanegy forint. 

 

Tájékoztatom a jogosultat, hogy az ápolási támogatás folyósításának időtartama szolgálati időre 

jogosít, ezért annak bruttó összegét nyugdíjjárulék terheli (2021. évben 10 %). 

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy 

az ápolási támogatást havonta utólag, tárgyhót követő 5. napjáig jogosult részére, Pétfürdő 

Polgármesteri Hivatal Pénztárában fizesse ki, úgy, hogy az ellátás összegéből az azt terhelő 

nyugdíjjárulékot vonja le és utalja át az illetékes szervnek 

 

Felhívom  a figyelmét arra, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, 

körülmények (lakcímváltozás, jövedelmi helyzet, egy háztartásban élő családtagok 

létszámának változása, keresőtevékenység folytatása, a jogosultság megállapítását kizáró 

körülmények bekövetkezése, stb.) megváltozását 15 napon belül köteles bejelenteni a pétfürdői 

Polgármesteri Hivatalban a fent megjelölt ügyintézőnél.  

Tájékoztatom , hogy a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátást vissza kell fizetni a 

visszafizetés elrendelésekor érvényes jegybanki kamattal megemelt összegben.  



 

Tájékoztatom, hogy nem jogosult ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha: 

a) keresőtevékenységet folytat, aktív korúak ellátásában, munkanélküliek ellátásában, vagy 

rendszeres pénzellátásban részesül, 

b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi IIII. törvény (a továbbiakban: 

Szoctv.) 41. §-a alapján ápolási díjra jogosult, 

c) az ápoló és az ápolt között tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés jön létre.  

Meg kell szüntetni az ápolási támogatásra való jogosultságot, ha  

a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé, 

b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, 

c) az ápolt személy meghal, 

d) az ápolást végző meghal. 

 

Az ápolási támogatás folyósítása alatt az ápolást végző személy ápolási kötelezettségének 

teljesítése bármikor ellenőrizhető. Az ellenőrzési tevékenységre az önkormányzat házi 

segítségnyújtást végző intézményének munkatársa is jogosult.  

 

Tájékoztatom, hogy az ápolási támogatás megállapításának időpontjától egészségügyi 

szolgáltatásra szerzett jogosultságot, amely az ápolási támogatásra való jogosultság 

fennállásáig tart. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


