
 

164/2021.(III.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT 
 

Pétfürdő Nagyközség Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, 

figyelemmel a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 5/A §ára, a Képviselő-testület jogkörét gyakorolva az 

alábbi határozatot hoztam:  

Az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi 

támogatásának rendjéről szóló 21/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör) 

alapján a 2021. évi költségvetésben a civil szervezetek támogatására meghatározott 

14.000.000.- Ft felhasználásáról az alábbiak szerint döntök: 

a) A rendelet 12. § (2) bekezdése alapján a 2021. év közben felmerülő támogatási igényekre 

4.334.000.- Ft tartalékkeretet állapítok meg 

b) A Rendelet 12. § (3) bekezdése alapján 280.000.- Ft-ot különítek el a civil szervezetek 

részére országos vagy régiós pályázatok önrészének kiegészítésére. 

 

 

 

 

165/2021.(III.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT 
 

Pétfürdő Nagyközség Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, 

figyelemmel a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 5/A §ára, a Képviselő-testület jogkörét gyakorolva az 

alábbi határozatot hoztam:  

Az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi 

támogatásának rendjéről szóló 21/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör) 2.§ 

(1) bekezdésében foglalt feladatok megvalósításának érdekében a költségvetés civil szervezetek 

pénzügyi támogatási keretéből a FutPét Tömegsort Egyesület részére 2021. évben 440.000.- 

Ft támogatást nyújtok. 

A támogatásból 

- 40.000.- Ft működésre, 

- 400.000.- Ft a XII. Pétfürdő-Öskü-Pétfürdő félmaraton és utcai futás költségeire 

használható fel. 

Jelen határozatról tájékoztatom a FutaPét Tömegsport Egyesületet, valamint a támogatási 

szerződést megkötöm. 

 

Határidő: tájékoztatás 2021. március 24. 

       szerződéskötés: 2021. március 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

 
 



 

166/2021.(III.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT 
 

Pétfürdő Nagyközség Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, 

figyelemmel a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 5/A §ára, a Képviselő-testület jogkörét gyakorolva az 

alábbi határozatot hoztam:  

Az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi 

támogatásának rendjéről szóló 21/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör) 

alapján a Peytu Íjász Hagyományőrző Egyesületet hiánypótlásra szólítom fel. 

Kérem, hogy 2021. március 31-én 16.00 óráig nyújtsa be a 2021. évi költségvetési 

tervezetét. 

Jelen határozatról tájékoztatom a Peytu Íjász Hagyományőrző Egyesületet. 

 

Határidő: tájékoztatás 2021. március 24. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

 

167/2021.(III.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT 
 

Pétfürdő Nagyközség Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, 

figyelemmel a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 5/A §ára, a Képviselő-testület jogkörét gyakorolva az 

alábbi határozatot hoztam:  

Az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi 

támogatásának rendjéről szóló 21/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör) 2.§ 

(1) bekezdésében foglalt feladatok megvalósításának érdekében a költségvetés civil szervezetek 

pénzügyi támogatási keretéből a Pétfürdői Szent László Kórus Egyesület részére 2021. évben 

365.000.- Ft támogatást nyújtok. 

A támogatásból 

- 165.000.- Ft működésre 

- 100.000.- Ft az adventi koncert utáni agapé (szeretetvendégség)  

- 100.000.- Ft az adventi gyertyagyújtások költségeire használható fel. 

Jelen határozatról tájékoztatom a Pétfürdői Szent László Kórus Egyesületet, valamint a 

támogatási szerződést megkötöm. 

 

Határidő: tájékoztatás 2021. március 24. 

       szerződéskötés: 2021. március 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

 

 



 

168/2021.(III.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT 
 

Pétfürdő Nagyközség Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, 

figyelemmel a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 5/A §ára, a Képviselő-testület jogkörét gyakorolva az 

alábbi határozatot hoztam:  

Az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi 

támogatásának rendjéről szóló 21/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör) 

alapján a Péti Nyugdíjas Klub Egyesületet hiánypótlásra szólítom fel.  

Kérem, hogy 2021. március 31-én 16.00 óráig nyújtsa be a 2020. évi pénzügyi 

beszámolóját, valamint a 2021. évi költségvetési tervezetét. 

Jelen határozatról tájékoztatom a Péti Nyugdíjas Klub Egyesületet. 

 

Határidő: tájékoztatás 2021. március 24. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
 
 
 
 

169/2021.(III.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT 
 

Pétfürdő Nagyközség Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, 

figyelemmel a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 5/A §ára, a Képviselő-testület jogkörét gyakorolva az 

alábbi határozatot hoztam:  

Az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi 

támogatásának rendjéről szóló 21/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör) 2.§ 

(1) bekezdésében foglalt feladatok megvalósításának érdekében a költségvetés civil szervezetek 

pénzügyi támogatási keretéből a Mozgássérültek Várpalotai Egyesületét hiánypótlásra 

szólítom fel.  

Kérem, hogy 2021. március 31-én 16.00 óráig nyújtsa be a 2020. évi pénzügyi 

beszámolóját, valamint a 2021. évi költségvetési tervezetét. 

Jelen határozatról tájékoztatom a Mozgássérültek Várpalotai Egyesületét. 

 

Határidő: tájékoztatás 2021. március 24. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



170/2021.(III.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT 
 

Pétfürdő Nagyközség Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, 

figyelemmel a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 5/A §ára, a Képviselő-testület jogkörét gyakorolva az 

alábbi határozatot hoztam:  

Az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi 

támogatásának rendjéről szóló 21/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör) 2.§ 

(1) bekezdésében foglalt feladatok megvalósításának érdekében a költségvetés civil szervezetek 

pénzügyi támogatási keretéből a Péti Munkás Testedzők Egyesülete részére 2021. évben 

3.500.000.- Ft támogatást nyújtok. 

A támogatásból 

- 2.000.000.- Ft működésre, 

- 1.500.000.- Ft feladatra használható fel. 

Jelen határozatról tájékoztatom a Péti Munkás Testedzők Egyesületét, valamint a támogatási 

szerződést megkötöm. 

 

Határidő: tájékoztatás 2021. március 24. 

       szerződéskötés: 2021. március 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 
 
 
 
 

171/2021.(III.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT 
 

Pétfürdő Nagyközség Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, 

figyelemmel a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 5/A §ára, a Képviselő-testület jogkörét gyakorolva az 

alábbi határozatot hoztam:  

Az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi 

támogatásának rendjéről szóló 21/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör) 2.§ 

(1) bekezdésében foglalt feladatok megvalósításának érdekében a költségvetés civil szervezetek 

pénzügyi támogatási keretéből a Dance Action Sportegyesületet hiánypótlásra szólítom fel.  

Kérem, hogy 2021. március 31-én 16.00 óráig hiánypótlásként tájékoztasson hol helyezné el, 

hol használná a mobil tükröket. Amennyiben a étfürdői Közösségi Házban, úgy csatolja a 

Közösségi Ház és Könyvtár Igazgatójának írásos nyilatkozatát, miszerint a tükröket befogadja, 

azoknak biztonságos tárolását, használatát meg tudja oldani. 

Jelen határozatról tájékoztatom a Dance Action Sportegyesületet. 

 

Határidő: tájékoztatás 2021. március 24. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 
 
 
 



172/2021.(III.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT 
 

Pétfürdő Nagyközség Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, 

figyelemmel a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 5/A §ára, a Képviselő-testület jogkörét gyakorolva az 

alábbi határozatot hoztam:  

Az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi 

támogatásának rendjéről szóló 21/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör) 2.§ 

(1) bekezdésében foglalt feladatok megvalósításának érdekében a költségvetés civil szervezetek 

pénzügyi támogatási keretéből a Eszterlánc Mazsorett Együttes részére 2021. évben 

500.000.- Ft támogatást nyújtok. 

A támogatásból  

- 150.000.- Ft a 2021. évi őszi-téli versenyek költségeire (nevezési díj, útiköltség) 

- 250.000.- Ft a 10 éves Jubileumi Karácsonyi Mazsorett Gála költségeire, 

- Önismereti és csapatépítő edzőtábor költségeire  

használható fel. 

Jelen határozatról tájékoztatom az Eszterlánc Mazsorett Együttest, valamint a támogatási 

szerződést megkötöm. 

 

Határidő: tájékoztatás 2021. március 24. 

       szerződéskötés: 2021. március 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
 

 

 

173/2021.(III.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT 
 

Pétfürdő Nagyközség Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, 

figyelemmel a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 5/A §ára, a Képviselő-testület jogkörét gyakorolva az 

alábbi határozatot hoztam:  

Az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi 

támogatásának rendjéről szóló 21/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör) 2.§ 

(1) bekezdésében foglalt feladatok megvalósításának érdekében a költségvetés civil szervezetek 

pénzügyi támogatási keretéből a Pétfürdői Diák Sportegyesület részére 2021. évben 500.000.- 

Ft támogatást nyújtok. 

A támogatásból 

- 350.000.- Ft a spanyolországi La Nuciaban tartandó Taekwondo Európa Bajnokságon 

való részvételének költségeire, 

- 150.000.- Ft egyéb taekwandó versenyek költségeire használható fel. 

Jelen határozatról tájékoztatom a Pétfürdői Diák Sportegyesületet, valamint a támogatási 

szerződést megkötöm. 

 

Határidő: tájékoztatás 2021. március 24. 

       szerződéskötés: 2021. március 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 



 

 

174/2021.(III.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT 
 

Pétfürdő Nagyközség Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, 

figyelemmel a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 5/A §ára, a Képviselő-testület jogkörét gyakorolva az 

alábbi határozatot hoztam:  

Az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi 

támogatásának rendjéről szóló 21/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör) 2.§ 

(1) bekezdésében foglalt feladatok megvalósításának érdekében a költségvetés civil szervezetek 

pénzügyi támogatási keretéből a Várpalota Pétfürdői Kertbarát Egyesület részére 2021. 

évben 400.000.- Ft támogatást nyújtok. 

A támogatás az 50 éves jubileumi rendezvény költségeire használható fel. 

Jelen határozatról tájékoztatom a Várpalota Pétfürdői Kertbarát Egyesületet, valamint a 

támogatási szerződést megkötöm. 

 

Határidő: tájékoztatás 2021. március 24. 

       szerződéskötés: 2021. március 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
 

 

 

 

175/2021.(III.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT 
 

Pétfürdő Nagyközség Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, 

figyelemmel a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 5/A §ára, a Képviselő-testület jogkörét gyakorolva az 

alábbi határozatot hoztam:  

Az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi 

támogatásának rendjéről szóló 21/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör) 2.§ 

(1) bekezdésében foglalt feladatok megvalósításának érdekében a költségvetés civil szervezetek 

pénzügyi támogatási keretéből a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére 2021. évben 

220.000.- Ft támogatást nyújtok. 

A támogatás beteglátogatás során felmerült költségekre, tartós élelmiszer vásárlására, 

kríziscsomagok összeállítására, valamint családi nap rendezésére használható fel. 

Jelen határozatról tájékoztatom a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot, valamint a támogatási 

szerződést megkötöm. 

 

Határidő: tájékoztatás 2021. március 24. 

       szerződéskötés: 2021. március 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 



 

176/2021.(III.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT 
 

Pétfürdő Nagyközség Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, 

figyelemmel a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 5/A §ára, a Képviselő-testület jogkörét gyakorolva az 

alábbi határozatot hoztam:  

Az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi 

támogatásának rendjéről szóló 21/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör) 2.§ 

(1) bekezdésében foglalt feladatok megvalósításának érdekében a költségvetés civil szervezetek 

pénzügyi támogatási keretéből a Római Katolikus Egyházközség részére 2021. évben 

560.000.- Ft támogatást nyújtok. 

A támogatás a templom belső hangosításának teljeskörű felújítására (új hangosító 

berendezésekkel, új vezetékrendszerrel) használható fel. 

Jelen határozatról tájékoztatom a Római Katolikus Egyházközséget, valamint a támogatási 

szerződést megkötöm. 

 

Határidő: tájékoztatás 2021. március 24. 

       szerződéskötés: 2021. március 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

 

177/2021.(III.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT 
 

Pétfürdő Nagyközség Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, 

figyelemmel a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 5/A §ára, a Képviselő-testület jogkörét gyakorolva az 

alábbi határozatot hoztam:  

Az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi 

támogatásának rendjéről szóló 21/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör) 2.§ 

(1) bekezdésében foglalt feladatok megvalósításának érdekében a költségvetés civil szervezetek 

pénzügyi támogatási keretéből a Bakony Bike Kerékpáros Egyesületet hiánypótlásra 

szólítom fel.  

Kérem, hogy 2021. március 31-én 16.00 óráig nyújtsa be a 2020. évi pénzügyi 

beszámolóját, valamint nyilatkozzon arról, hogy az Egyesületnek jelenleg hány péti tagja 

van. 

Jelen határozatról tájékoztatom a Bakony Bike Kerékpáros Egyesületet. 

 

Határidő: tájékoztatás 2021. március 24. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

 



178/2021.(III.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT 
 

Pétfürdő Nagyközség Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, 

figyelemmel a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 5/A §ára, a Képviselő-testület jogkörét gyakorolva az 

alábbi határozatot hoztam:  

Az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi 

támogatásának rendjéről szóló 21/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör) 2.§ 

(1) bekezdésében foglalt feladatok megvalósításának érdekében a költségvetés civil szervezetek 

pénzügyi támogatási keretéből a Moto-Complet Se-t hiánypótlásra szólítom fel.  

Kérem, hogy 2021. március 31-én 16.00 óráig nyújtsa be a 2020. évi pénzügyi 

beszámolóját. 

Jelen határozatról tájékoztatom a Moto-Complet SE-t. 

 

Határidő: tájékoztatás 2021. március 24. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

 

179/2021.(III.18.) 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: 

 

xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos kérelmező részére 2021. március 1. napjától 2021. május 31. napjáig terjedő 

időszakra 45.000, - Ft, azaz negyvenötezer 00/100 forint összegű rendkívüli települési 

támogatást állapítok meg. 

A támogatást előre, havi egyenlő részletekben az alábbiak szerint kell kifizetni: 

a) 15.000,- Ft a határozat kézhezvételét követően, 

b) 15.000,-Ft április hónapban 2021. április 5-ig, 

c) 15.000,-Ft május hónapban 2021. május 5-ig. 

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

véglegessé válását követően fizesse ki kérelmező 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. 

 

 

 



180/2021.(III.18.) 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: 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxx szám alatti lakos 

kérelmező részére 2021. március 1. napjától 2021. május 31. napjáig terjedő időszakra 

45.000, - Ft, azaz negyvenötezer 00/100 forint összegű rendkívüli települési támogatást 

állapítok meg. 

A támogatást előre, havi egyenlő részletekben az alábbiak szerint kell kifizetni: 

a) 15.000,- Ft a határozat kézhezvételét követően, 

b) 15.000,-Ft április hónapban 2021. április 5-ig, 

c) 15.000,-Ft május hónapban 2021. május 5-ig. 

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

véglegessé válását követően fizesse ki kérelmező 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. 

 


