
32/2021.(II.10.) 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 és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021.(I.29.) 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: 

 

A Bakony Bike Kerékpáros Egyesületet a 2020. évi önkormányzati támogatás 

elszámolásának ellenőrzése alapján hiánypótlásra szólítom fel.  

  

A támogatási szerződése alapján működési támogatást 130 ezer forintot, míg feladat alapon a 

Péti Nagydíj megrendezési költségeihez 350 ezer forint támogatást kapott. Utóbbival rendben 

elszámolt, viszont a működési költségek elszámolásában 67 ezer forint értékben egy darab 

multifunkcionális nyomtató beszerzési számlája került becsatolásra. Mivel a lakosság 

önszerveződő közösségeinek pénzügyi támogatásáról szóló 21/2016.(XI.25.) számú 

önkormányzati rendelet a működési költségek körét a 11.§. (3) bekezdésében rögzíti, nem 

fogadható el felhalmozási (eszközbeszerzés) működési támogatás terhére. Amennyiben a 

működési költségekhez másik számlát becsatolni nem tud, úgy a 67.000.- forint visszafizetésére 

kötelezem. 

 

A hiánypótlás határideje: 2021. február 17. 16 óra 

 

A határozatról az Egyesületet tájékoztatom.  

 

Határidő: 2021. február 17. 16.00 óra 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

 

33/2021.(II.10.) 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 és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021.(I.29.) 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: 

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pétfürdői Csoportját a 2020. évi önkormányzati 

támogatás elszámolásának ellenőrzése alapján hiánypótlásra szólítom fel.  

  

A támogatási szerződése alapján működési támogatást 125 ezer forintot, míg feladat alapon 175 

ezer forint támogatást kapott. Az elszámolásában a Támogatási szerződés 8.1.c.) pontjában 

meghatározott elszámolási lapot nem csatolta. További eltérés, hogy – ellentétben a korábbi 



évek elszámolásaival – a becsatolt számlákon nem a támogatási szerződésben nevesített 

Támogatott, hanem annak országos szervezete (utóbbi címe és adatai) szerepel vevőként.  

Felhívom, hogy az elszámoló lapot pótolja, valamint a központ szervezettől szerezzen be 

igazolást, melyben indokolják a számlázási eltéréseket és igazolják, hogy azok csak és kizárólag 

a pétfürdői alapszervezet támogatott céljaira kerültek felhasználásra. 

 

A hiánypótlás határideje: 2021. február 17. 16 óra 

 

A határozatról a Magyar Máltati Szeretetszolgálat Pétfürdői Csoportját tájékoztatom.  

 

Határidő: 2021. február 17. 16.00 óra 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

 

34/2021.(II.10.) 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 és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021.(I.29.) 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: 

 

A Pétfürdői Diák Sportegyesületet a 2020. évi önkormányzati támogatás elszámolásának 

ellenőrzése alapján hiánypótlásra szólítom fel.  

  

Az eredeti támogatási szerződésben foglaltakat nem tudta teljesíteni, így szerződés 

módosítással 300 ezer forint támogatást kapott, melyszerint 100 ezer forint „az ősz folyamán 

rendezendő hazai versenyeken való részvétel költségeire használható fel”. A szerződés 

módosítás 2020. július 30-i keltezésű. Az elszámolásában a Támogatott viszont két olyan 

bizonylatot csatolt mely a 2020. március 1-jén megrendezett versenyen való részvétel költségeit 

takarja, így nem megfelelő a támogatott célnak az elszámolásuk. Amennyiben az adott 

időszakra vonatkozó számlákat nem tudja benyújtani, úgy a 100.000.- forint visszafizetésére 

kötelezem. 

 

A hiánypótlás határideje: 2021. február 17. 16 óra 

 

A határozatról az Egyesületet tájékoztatom.  

 

Határidő: 2021. február 17. 16.00 óra 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

 

 

 



35/2021.(II.10.) 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 és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021.(I.29.) 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: 

 

A Péti Nyugdíjas Klub Egyesületet a 2020. évi önkormányzati támogatás elszámolásának 

ellenőrzése alapján hiánypótlásra szólítom fel.  

  

Az eredeti Támogatási szerződésben foglaltakat nem tudta teljesíteni, így szerződés 

módosítással működési célra 22.475.- Ft-ot, feladatra 416.025.- forint támogatást kapott.  

A szerződés módosítással 114.290.- Ft-ot „a balatonszárszói ki-mit-tud utazási költségeire” 

kapott, az elszámolásban viszont 38.100.- Ft-ot egy Balatonalmádiban történő fellépés 

költségeivel igazoltak.  

Felhívom, hogy pótolják elszámolásukat a teljes összeg erejéig a megfelelő célra történő 

számlákkal. Amennyiben az adott időszakra vonatkozó számlákat nem tudja benyújtani, úgy a 

38.100.- forint visszafizetésére kötelezem. 

 

A hiánypótlás határideje: 2021. február 17. 16 óra 

 

A határozatról az Egyesületet tájékoztatom.  

 

Határidő: 2021. február 17. 16.00 óra 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
 


