
39/2021.(II.16.) 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: 

 

Bajnai Bernadett Krisztina (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő xxxxxxxxxxxxxxxx 

alatti lakos részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. 

február 1. napjától 2021. június 30. napjáig. 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 26.000,- Ft/hó, azaz: Huszonhatezer forint/hó.  

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

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult 

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

 

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

 

40/2021.(II.16.) 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: 



Benke Léna Brigitta (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 18.000,- Ft/hó, azaz: Tizennyolcezer forint/hó.  

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

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult 

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

 

41/2021.(II.16.) 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: 

Enyingi Sára Anna (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő xxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 12.000,- Ft/hó, azaz: Tizenkettőezer forint/hó.  

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

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult 

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    



Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

 

42/2021.(II.16.) 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: 

Kutny Laura (xxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő xxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos 

részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 8.000,- Ft/hó, azaz: Nyolcezer forint/hó.  

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

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult 

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

 

43/2021.(II.16.) 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: 



Farsang Bence (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő xxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos 

részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 18.000,- Ft/hó, azaz: Tizennyolcezer forint/hó.  

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

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult 

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

 

44/2021.(II.16.) 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: 

Somogyi Fruzsina Maja (xxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő xxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 22.000,- Ft/hó, azaz: Huszonkettőezer forint/hó.  

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

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult 

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    



Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

 

45/2021.(II.16.) 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: 

Szomszéd Réka (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 8.000,- Ft/hó, azaz: Nyolcezer forint/hó.  

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

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult 

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

 

46/2021.(II.16.) 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: 



Lantos Ádám (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő xxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 26.000,- Ft/hó, azaz: Huszonhatezer forint/hó.  

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

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult 

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

 

47/2021.(II.16.) 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: 

Mirankó Kíra (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos 

részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 22.000,- Ft/hó, azaz: Huszonkettőezer forint/hó.  

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

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult  

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    



Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

 

48/2021.(II.16.) 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: 

Lakner Virág (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 18.000,- Ft/hó, azaz: Tizennyolcezer forint/hó.  

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

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult  

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

   

49/2021.(II.16.) 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: 



Terebesi Anett (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő,  xxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 10.000,- Ft/hó, azaz: Tízezer forint/hó.  

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

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult 

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

 

50/2021.(II.16.) 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: 

Torma Salóme Henriett (xxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 22.000,- Ft/hó, azaz: Huszonkettőezer forint/hó.  

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

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult  

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    



Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

 

51/2021.(II.16.) 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: 

Farkas Gábor Máté (xxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő xxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 20.000,- Ft/hó, azaz: Húszezer forint/hó.  

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

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult  

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

 

52/2021.(II.16.) 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: 



Keskeny Armand (xxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos 

részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 8.000,- Ft/hó, azaz: Nyolcezer forint/hó.  

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

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult  

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

 

53/2021.(II.16.) 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: 

Takács Bianka (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő xxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos 

részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 10.000,- Ft/hó, azaz: Tízezer forint/hó.  

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

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult 

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    



Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

 

54/2021.(II.16.) 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: 

Fenyő Dominika Éva (xxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 15.000,- Ft/hó, azaz: Tizenötezer forint/hó.  

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

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult 

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

 

55/2021.(II.16.) 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: 



Fenyő Jordán (xxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos 

részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 16.000,- Ft/hó, azaz: Tizenhatezer forint/hó.  

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

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult  

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

 

56/2021.(II.16.) 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: 

Csincsi Botond (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxx  szám alatti lakos 

részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 12.000,- Ft/hó, azaz: Tizenkettőezer forint/hó.  

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

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult  

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    



Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

 

57/2021.(II.16.) 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: 

Sárik Levente Domonkos (xxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxx  szám alatti 

lakos részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 12.000,- Ft/hó, azaz: Tizenkettőezer forint/hó.  

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

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult  

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

 

58/2021.(II.16.) 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 az alábbi határozatot hoztam: 

 

A Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft-ével 2010. december 31-én a gyepmesteri 

tevékenység elvégzésére kötött megbízási szerződés módosítását e határozat melléklete szerint 

jóváhagyom.  



 

A szerződés módosítását aláírom.  

 

Határidő: 2021. február 19. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
 

 

58/2021.(II.16.) számú határozat melléklete 

 

Szerződés módosítás 

 

mely létrejött egyrészről Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

(8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.) – képviseli Horváth Éva polgármester -,  

 

másrészről a Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. (8100 Várpalota, Fehérvári út 7.) – 

képviseli Horváth Tamás ügyvezető igazgató – között. 

 

Felek a 2010. december 31-én a gyepmesteri feladatok elvégzésére kötött Megbízási 

Szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 

 

1.) A szerződés 1. számú melléklete helyébe az alábbi 1. számú melléklet kerül: 

 

„Megbízási szerződés 

Gyepmesteri tevékenység elvégzésére 

 

1. számú melléklet 

 

Havi készenléti alapdíj                            14.215,- Ft/hó 

Munkaidőben lévő kiszállás díja:                 5.640,- Ft/alkalom 

Munkaidőn túli kiszállás díja:                      10.155,- Ft/alkalom 

Szállítási díj (befogott, elhullott):                    105,- Ft/km  

Eredménytelen befogás (30 km átalány):                  3.345,- Ft/alkalom 

Befogási költség:                    2.030,- Ft/alkalom 

Tartási díj (max. 14 nap):                          315,- Ft/nap/eb 

Kiirtási költség:                   5.640,- Ft/alkalom 

Állati tetem elhelyezési díja (elhullott, kiirtott):                     79,- Ft/kg 

 

A fenti árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. 

 

Gyepmesterek elérhetőségei: +36 30 407-3278, vagy a +36 30 407-3865” 

 

A módosítás 2021. március 01-től érvényes. A Megbízási Szerződés egyéb rendelkezései 

változatlanok maradnak.  

 

Pétfürdő, 2021. február …. 

 

Horváth Éva       Horváth Tamás 

polgármester                      ügyvezető igazgató 

    Pétfürdő Nagyközség         Várpalotai Közszolgáltató 

        Önkormányzat      Nonprofit Kft. 



59/2021.(II.16.) 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 hatálybalépéséról 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: 

xxxxxxxxxxxxxxx (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. 

Tájékoztatom, hogy jelen határozat a közléssel véglegessé válik. 

 
 

 

 

60/2021.(II.16.) 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 hatálybalépéséról 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: 

xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos kérelmező részére 15.000, - Ft, azaz: Tizemötezer 00/100 forint összegű rendkívüli 

települési támogatást állapítok meg.  

 

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

véglegessé válását követően a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozója részére 

fizesse ki a hivatal házipénztárában. 

 

Felkérem a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozóját, hogy gondoskodjon 

személyesen a kérelmező igényei szerint részére élelmiszer vásárlásáról, és a vásárlás 

igazolásáról szóló számlával 15 napon belül számoljon el a Pétfürdői Polgármesteri 

Hivatalban. 

 

Az elmaradt pénzfelvételre családgondozónak a végleges határozat kézhezvételétől számított 

hat hónapon belül van lehetősége a hivatal pénztárában, ügyfélfogadási időben. 

 

Tájékoztatom, hogy jelen határozat a közléssel véglegessé válik. 

 


