
82/2021.(II.19.) 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, 

a Képviselő-testület véleményét kikérve, az alábbi határozatot hoztam: 
 

A határozat mellékletét képező 1. számú részletező tábla alapján elfogadom a 

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2021. évi működési költségvetésnek tervezetét 74 536 

ezer Ft bevétellel és 180 870 ezer Ft kiadással. 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 
83/2021.(II.19.) 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, 

a Képviselő-testület véleményét kikérve, az alábbi határozatot hoztam: 
 

A határozat mellékletét képező 2. számú részletező tábla alapján elfogadom az 

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT 2021. évi működési költségvetésnek 

tervezetét 36 ezer Ft bevétellel és 1 316 ezer Ft kiadással. 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 
84/2021.(II.19.) 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, 

a Képviselő-testület véleményét kikérve, az alábbi határozatot hoztam: 
 

A határozat mellékletét képező 3. számú részletező tábla alapján elfogadom a 

KÖZVILÁGÍTÁS 2021. évi működési költségvetésnek tervezetét 6 720 ezer Ft 

bevétellel és 18 034 ezer Ft kiadással. 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 
85/2021.(II.19.) 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, 

a Képviselő-testület véleményét kikérve, az alábbi határozatot hoztam: 
 

A határozat mellékletét képező 4. számú részletező tábla alapján elfogadom a 

KÖZTEMETŐ ÜZEMELTETÉS 2021. évi működési költségvetésnek tervezetét 3 451 

ezer Ft bevétellel és 10 801 ezer Ft kiadással. 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 
86/2021.(II.19.) 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, 

a Képviselő-testület véleményét kikérve, az alábbi határozatot hoztam: 
 

A határozat mellékletét képező 5. számú részletező tábla alapján elfogadom a NEM 

VESZÉLYES HULLADÉK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁG 2021. évi működési 

költségvetésnek tervezetét 0 ezer Ft bevétellel és 13 870 ezer Ft kiadással. 

 



A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 
87/2021.(II.19.) 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, 

a Képviselő-testület véleményét kikérve, az alábbi határozatot hoztam: 
 

A határozat mellékletét képező 6. számú részletező tábla alapján elfogadom a 

ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS 2021. évi működési költségvetésnek tervezetét 12 784 

ezer Ft bevétellel és 64 287 ezer Ft kiadással. 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 
88/2021.(II.19.) 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, 

a Képviselő-testület véleményét kikérve, az alábbi határozatot hoztam: 
 

A határozat mellékletét képező 7. számú részletező tábla alapján elfogadom a 

KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 2021. évi működési költségvetésnek tervezetét 6 200 ezer 

Ft bevétellel és 28 828 ezer Ft kiadással. 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 



89/2021.(II.19.) 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, 

a Képviselő-testület véleményét kikérve, az alábbi határozatot hoztam: 
 

A határozat mellékletét képező 8. számú részletező tábla alapján elfogadom a PARK, 

FÜRDŐ, STRAND ÉS TÓ ÜZEMELTETÉS 2021. évi működési költségvetésnek 

tervezetét 0 ezer Ft bevétellel és 6 132 ezer Ft kiadással. 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 
90/2021.(II.19.) 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, 

a Képviselő-testület véleményét kikérve, az alábbi határozatot hoztam: 
 

A határozat mellékletét képező 9. számú részletező tábla alapján elfogadom a 

SPORTLÉTESÍTMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE ÉS FEJLESZTÉSE 2021. évi működési 

költségvetésnek tervezetét 0 ezer Ft bevétellel és 4 031 ezer Ft kiadással. 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 
91/2021.(II.19.) 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, 

a Képviselő-testület véleményét kikérve, az alábbi határozatot hoztam: 
 

A határozat mellékletét képező 10. számú részletező tábla alapján elfogadom az UTAK, 

HIDAK 2021. évi működési költségvetésnek tervezetét 0 ezer Ft bevétellel és 17 904 

ezer Ft kiadással. 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 
92/2021.(II.19.) 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, 

a Képviselő-testület véleményét kikérve, az alábbi határozatot hoztam: 
 

A határozat mellékletét képező 11. számú részletező tábla alapján elfogadom a 

VÍZELLÁTÁS, FELSZÍNI VÍZELVEZETÉS, IVÓVÍZ ÉS SZENNYVÍZ 2021. évi 

működési költségvetésnek tervezetét 0 ezer Ft bevétellel és 7 558 ezer Ft kiadással. 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 
93/2021.(II.19.) 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, 

a Képviselő-testület véleményét kikérve, az alábbi határozatot hoztam: 
 

A határozat mellékletét képező 12. számú részletező tábla alapján elfogadom az 

ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS (ORVOSI 

RENDELŐ) 2021. évi működési költségvetésnek tervezetét 1 270 ezer Ft bevétellel és 

3 302 ezer Ft kiadással. 



 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 
94/2021.(II.19.) 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, 

a Képviselő-testület véleményét kikérve, az alábbi határozatot hoztam: 
 

A határozat mellékletét képező 13. számú részletező tábla alapján elfogadom a 

HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS 2021. évi működési költségvetésnek tervezetét 15 195 

ezer Ft bevétellel és 21 679 ezer Ft kiadással. 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 
95/2021.(II.19.) 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, 

a Képviselő-testület véleményét kikérve, az alábbi határozatot hoztam: 
 

A határozat mellékletét képező 14. számú részletező tábla alapján elfogadom a 

SZAKFELADATRA NEM SOROLHATÓ FELADATOK 2021. évi működési 

költségvetésnek tervezetét 0 ezer Ft bevétellel és 38 326 ezer Ft kiadással. 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 



96/2021.(II.19.) 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, 

a Képviselő-testület véleményét kikérve, az alábbi határozatot hoztam: 
 

A határozat mellékletét képező 15. számú részletező tábla alapján elfogadom az 

ISKOLA – GYERMEKÉTKEZTETÉS 2021. évi működési költségvetésnek tervezetét 

13 100 ezer Ft bevétellel és 51 826 ezer Ft kiadással. 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 
97/2021.(II.19.) 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, 

a Képviselő-testület véleményét kikérve, az alábbi határozatot hoztam: 
 

A határozat mellékletét képező 16. számú részletező tábla alapján elfogadom az 

ÓVODA 2021. évi működési költségvetésnek tervezetét 122 801 ezer Ft bevétellel és 

205 774 ezer Ft kiadással. 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 
98/2021.(II.19.) 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, 

a Képviselő-testület véleményét kikérve, az alábbi határozatot hoztam: 
 

A határozat mellékletét képező 17. számú részletező tábla alapján elfogadom a 

KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2021. évi működési költségvetésnek tervezetét 13 

234 ezer Ft bevétellel és 101 998 ezer Ft kiadással. 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 
99/2021.(II.19.) 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, 

a Képviselő-testület véleményét kikérve, az alábbi határozatot hoztam: 
 

A határozat mellékletét képező 18. számú részletező tábla alapján elfogadom a 

GONDOZÁSI KÖZPONT 2021. évi működési költségvetésnek tervezetét 82 061 ezer 

Ft bevétellel és 154 189 ezer Ft kiadással. 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 
100/2021.(II.19.) 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, 

a Képviselő-testület véleményét kikérve, az alábbi határozatot hoztam: 

 

A határozat mellékletét képező „III. szociálpolitikai juttatások 2021. évi költségvetése” 

részletező tábla alapján a SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK költségvetési 

tervezetét 0 Ft bevétellel és 48 108 ezer Ft kiadással elfogadom. 

   



A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 
101/2021.(II.19.) 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, 

a Képviselő-testület véleményét kikérve, az alábbi határozatot hoztam: 

 

A mellékelt „II. átadott pénzeszközök 2021. évi költségvetése” részletező tábla alapján 

az átadott pénzeszközök költségvetés tervezetét 64 437 ezer Ft kiadással elfogadom. 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 
 

 

102/2021.(II.19.) 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, a Képviselő-testület véleményét kikérve, az alábbi határozatot 

hoztam: 

 

Az Iskola 2021. évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadom el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 500 

Rámpa tervezés, kivitelezés 3.500 

Felújítás  

Garanciális visszatartás: Berhidai út 54. lépcső 251 

Garanciális visszatartás: előtető 190 

Garanciális visszatartás: ablakcsere 15 

Garanciális visszatartás: kosárlabda pálya műanyag 

borítás 218 

Összesen: 4.674 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 



Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

103/2021.(II.19.) 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, a Képviselő-testület véleményét kikérve, az alábbi határozatot 

hoztam: 

 

Az Óvoda 2021. évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadom el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 400 

Ivókutak bekötése 130 

Felújítás  

Udvari vízelvezető rendszer felújítása 4.000 

Emeleti mosdó felújítása  1.350 

Emeleti konyhák felújítása 2.500 

Emeleti folyosók, közlekedők, lépcsőház burkolatcsere 4.500 

Összesen: 12.880 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

104/2021.(II.19.) 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, a Képviselő-testület véleményét kikérve, az alábbi határozatot 

hoztam: 

 

A Közösségi Ház és Könyvtár 2021. évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadom el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 1.500 

A3-as színes multifunkciós lézer nyomtató 1.100 

Telefon alközpont 300 

Sennheiser kézi mikrofonszett akkumulátoros vevővel 

(2 db) 490 

Asztali számítógép komplett 330 

Kameraállvány (1 db) 270 

Felújítás  

Fűtés korszerűsítés kivitelezés 21.100 



Fűtés korszerűsítés műszaki ellenőrzés 500 

Stúdió hangszigetelés tervezés 200 

Stúdió hangszigetelés kivitelezés 4.500 

Összesen: 30.290 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

 

105/2021.(II.19.) 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, a Képviselő-testület véleményét kikérve, az alábbi határozatot 

hoztam: 

 

A Gondozási Központ 2021. évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadom el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 1.000 

Bölcsőde udvari gumilemez burkolat 1.200 

Felújítás  

Bölcsőde teraszajtók cseréje 1.000 

Bölcsőde tetőtéri ablakcsere 3.000 

Összesen: 6.200 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

106/2021.(II.19.) 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, a Képviselő-testület véleményét kikérve, az alábbi határozatot 

hoztam: 

 

A Polgármesteri Hivatal 2021. évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadom el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 1.500 

Hivatali gépjármű 5.000 

Felújítás  



HMKE tervezés 830 

HMKE kivitelezés 15.000 

HMKE műszaki ellenőrzés 400 

Összesen: 22.730  

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

107/2021.(II.19.) 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, a Képviselő-testület véleményét kikérve, az alábbi határozatot 

hoztam: 

 

A Temető 2021. évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadom el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 500 

Temetőkapu kivitelezés 2.100 

Urnakeszon (15 db) 1.850 

Szóróparcella tervezés, engedélyezés 1.000 

Temetőkerítés új kapu mellett (kivitelezés) 1.000 

Összesen: 6.450 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

108/2021.(II.19.) 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, a Képviselő-testület véleményét kikérve, az alábbi határozatot 

hoztam: 

 

A Községgazdálkodás 2021. évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadom el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 300 

Rendezési terv, HÉSZ 656 

Térfigyelő kamerarendszer bővítés 3.000 

Összesen: 3.956 



 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

109/2021.(II.19.) 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, a Képviselő-testület véleményét kikérve, az alábbi határozatot 

hoztam: 

 

A Felszíni vízelvezetés 2021. évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadom el:  

 

Felújítás ezer Ft 

Köves-árok rendezés  1.000 

Összesen: 1.000 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 
 

 

110/2021.(II.19.) 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, a Képviselő-testület véleményét kikérve, az alábbi határozatot 

hoztam: 

 

A Tó 2021. évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadom el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 400 

Összesen: 400 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

 

 



111/2021.(II.19.) 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, a Képviselő-testület véleményét kikérve, az alábbi határozatot 

hoztam: 

 

A Strand 2021. évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadom el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Strand tervezés 15.685 

Kivitelezés, beruházás bonyolítás 10.000 

Összesen: 25.685 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

112/2021.(II.19.) 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, a Képviselő-testület véleményét kikérve, az alábbi határozatot 

hoztam: 

 

A Parkfenntartás 2021. évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadom el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök  400 

Játszótéri eszközök 1.000 

Összesen: 1.400 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

113/2021.(II.19.) 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, a Képviselő-testület véleményét kikérve, az alábbi határozatot 

hoztam: 



 

 

Az Utak, hidak 2021. évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadom el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök  500 

Garanciális visszatartás járda építés (Bánya u. – Kaposi víztározó) 183 

Garanciális visszatartás járda építés (Ifjúság útja - Temető utca) 629 

Garanciális visszatartás (2014. előtti) 214 

Iskola utca – Berhidai út áteresz tervezés, engedélyezés 390 

Iskola utca – Berhidai út áteresz kivitelezés 4.000 

Ifjúság útja gépkocsi bejárók tervezés 500 

Felújítás  

Garanciális visszatartás járda (Újmandulás, Klapka, Kazinczy, 

Kosztolányi) 1.681 

Újmandulás utca járda építés 5.000 

Összesen: 13.097 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

 

114/2021.(II.19.) 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, a Képviselő-testület véleményét kikérve, az alábbi határozatot 

hoztam: 

 

A Közvilágítás 2021. évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadom el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök  160 

Közvilágítás bővítés 2.000 

Nyárfa köz közvilágítás tervezés 350 

Nyárfa köz közvilágítás kivitelezés 9.000 

Nyárfa köz közvilágítás műszaki ellenőrzés 300 

Összesen: 11.810 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

 

 



115/2021.(II.19.) 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, a Képviselő-testület véleményét kikérve, az alábbi határozatot 

hoztam: 

 

Az Ivóvíz, szennyvíz 2021. évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadom el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kút villamos energia kiváltás (GFT)  3.000 

Összesen: 3.000 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

116/2021.(II.19.) 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, a Képviselő-testület véleményét kikérve, az alábbi határozatot 

hoztam: 

 

Az Orvosi Rendelő 2021. évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadom el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Felnőtt orvosi rendelő  

Kisértékű tárgyi eszközök  300 

Gyermekorvosi rendelő  

Kisértékű tárgyi eszközök 400 

Számítógép 385 

Felújítás  

Gyermekorvosi rendelő  

Homlokzati nyílászáró csere (15 db) 2.100 

Összesen: 3.185 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

 

 

 



117/2021.(II.19.) 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, a Képviselő-testület véleményét kikérve, az alábbi határozatot 

hoztam: 

 

A Köztisztaság 2021. évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadom el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök  1.200 

Hulladékudvar tervezés, engedélyezés 5.000 

Összesen: 6.200 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

118/2021.(II.19.) 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, a Képviselő-testület véleményét kikérve, az alábbi határozatot 

hoztam: 

 

A Sporttelep 2021. évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadom el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök  500 

Felújítás  

Villamosenergia hálózat felújítás tervezés 762 

Villamosenergia hálózat felújítás kivitelezés 9.900 

Villamosenergia hálózat felújítás műszaki ellenőrzés 350 

Sporttelepi út kivitelezés 27.961 

Sporttelepi út műszaki ellenőrzés 290 

Futópálya tervezés, geodézia 600 

Futópálya kivitelezés 21.000 

Futópálya műszaki ellenőrzés 200 

Csúszásmentes folyosó burkolat 820 

Összesen: 62.383 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 



 

119/2021.(II.19.) 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, a Képviselő-testület véleményét kikérve, az alábbi határozatot 

hoztam: 

 

A Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok 2021. évi felhalmozási kiadását az alábbiak 

szerint fogadom el:  

 

Felújítás ezer Ft 

MFP Óvodaépület felújítása  

HMKE kivitelezés 4.326 

HMKE kivitelezés általános költsége 329 

HMKE műszaki ellenőrzés 254 

Összesen: 4.909 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

120/2021.(II.19.) 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, a Képviselő-testület véleményét kikérve, az alábbi határozatot 

hoztam: 

 

A Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok 2021. évi felhalmozási kiadását az alábbiak 

szerint fogadom el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Ingatlanvásárlás 20.000 

Összesen: 20.000 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

 

 

 

 



121/2021.(II.19.) 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, 

a Képviselő-testület véleményét kikérve, az alábbi határozatot hoztam: 

 

A 2021. évi költségvetési tervezetben az összes tartalékot 156.512 ezer Ft-ban állapítom 

meg, melyből az  

1.) Általános tartalék      18.401 ezer forint 

2.) Céltartalék 

a) Környezetvédelmi alap          3.111 ezer forint 

b) Lakóház energetikai program     15.000 ezer forint 

c) Civil szervezetek pályázati önrésze     5.000 ezer forint 

d) Közlekedési koncepció      15.000 ezer forint 

e) Strand           100.000 ezer forint 

összesen:               138.111 ezer forint 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 
122/2021.(II.19.) 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, 

a Képviselő-testület véleményét kikérve, az alábbi határozatot hoztam: 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésének  

bevételi főösszegét 1.301.355 ezer Ft-ban,  

kiadási főösszegét  1.670.374 ezer Ft-ban,  

a hiányt – melynek fedezete a várható 2020. évi költségvetési maradvány - 369.019 ezer 

Ft-ban állapítom meg. 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 



 
123/2021.(II.19.) 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, a Képviselő-testület véleményét kikérve, az alábbi határozatot 

hoztam: 

 

A Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 29. I/4. szám alatti önkormányzati lakást önkormányzati érdekből 

juttatott bérlakásként kívánom hasznosítani. 

 

A lakás bérlőjeként 2021. március 1-től kijelölöm a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőjét, Rózsás 

Tünde Tímea Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. szám alatti lakost.  

 

A bérleti díj 2021. évben: 15.000,- Ft + rezsi + közös költség/hó. 

 

A bérleti díj összege minden évben a KSH által közzétett infláció mértékével növekszik. 

 

A bérleti szerződést megkötöm, melyben az alábbi kikötéseket szerepeltetem: 

a) a bérleti jogviszony a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatánál és szerveinél történő 

alkalmazás ideje alatt áll fenn, annak megszűnésekor a bérleti jogviszony is megszűnik, 

b) mivel a lakás a folyamatosan hirdetett házi gyermekorvosi szolgálatnak fenntartott szolgálati 

lakás, annak igényére tartó orvos jelentkezése esetén a bérleti jogviszony megszűnik. 

 

Határidő kérelmező tájékoztatására: 2021. február 22. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

 


