
A 40/2020.(III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt  

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának polgármestere által – a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint Pétfürdő Nagyközség 

Önkormányzatának hatáskörében eljárva – 

 meghozott határozatok: 
 

 

103/2020.(IV. 24.) számú Polgármesteri Határozat 

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármestereként 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: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxxxx   kérelmező ügyfél részére 2020. 04. 

22. napjától 2021. 04. 21.  napjáig rendszeres települési támogatás formájaként ápolási 

támogatást állapítok meg. 

 

Az ápolási támogatás havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott 

alapösszeg 90 %-a, amely 2020. évben bruttó 35.428,- Ft, nettó 31.885,-Ft, azaz: 

Harmincegyezer-nyolcszáznyolcvanöt Forint. 

 

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

jogosult részére a megállapított összeget minden hónap 5. napjáig – utólag - utalja át jogosult 

részére a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx számú lakossági folyószámlaszámra úgy, hogy az ellátás 

összegéből az azt terhelő nyugdíjjárulékot vonja le és utalja át az illetékes szervnek.  

 

 

 

104/2020.(IV. 27.) számú Polgármesteri Határozat 

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

képviselő-testület jogkörét gyakorolva a Pétfürdői Gondozási Központ vezetője kérésére a 

bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét meghatározó 7/2020. (I.23.) számú képviselő-testületi 

határozatot visszavonom.  

 

Egyúttal felkérem az intézményvezetőt, hogy az érintetetteket írásban tájékoztassa, hogy az 

intézmény a nyáron nem zár be. 

 

Határidő a) a határozat megküldésére: 2020. április 28. 

                  b) a szülők tájékoztatására: 2020. május 8. 

Felelős a) pontért: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

             b) pontért: Papp Alexandra intézményvezető 

 

 

 

 

 



105/2020.(IV. 27) számú Polgármesteri Határozat 

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

képviselő-testület jogkörét gyakorolva Fenyő Tibor xxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos a 

lakóházak energetikai felújításának támogatására benyújtott pályázatát elbíráltam, és a 

lakóházak energetikai felújításának támogatásáról szóló 7/2013.(VI.14.) önkormányzati 

rendelet alapján a Pétfürdő, Kazinczy u. 27. szám alatti lakóépület felújításához Fenyő Tibort 

1.200.000, - Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítem. 

 

Fedezet a 2020. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

A határozat mellékletét képező támogatási szerződést megkötöm, egyúttal a 2020. évi 

költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat figyelembe veszem. 

 

Határidő szerződés megkötésére: 2020. április 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

106/2020.(IV. 27) számú Polgármesteri Határozat 

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

képviselő-testület jogkörét gyakorolva a „PÉTFÜRDŐ … ÉV HIVATÁSOS TŰZOLTÓJA” 

kitüntető cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 13/2018.(X.31.) önkormányzati 

rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján a tűzmegelőzés, tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa 

elhárítás területén folytatott kimagasló tevékenysége elismeréséül Sándor Gyula c. tű. 

főtörzsőrmesternek „Pétfürdő 2019. év Hivatásos Tűzoltója” kitűntető címet 

adományozom. 

 

Határidő: 2020. év Flórián nap 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

107/2020.(IV. 27) számú Polgármesteri Határozat 

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

képviselő-testület jogkörét gyakorolva megállapítom, hogy a Napsugár Alapítvány a 

31/2020.(III.26.) számú határozatommal elrendelt hiánypótlási kötelezettségének eleget tett.  

A hiánypótlást elfogadom és az alapítványt 2020. évben 600.000.- Ft támogatásban részesítem 

az alábbiak szerint: 

Feladatra adott támogatás: 600.000.- Ft 

ebből: a) tanulók részvétele tanulmányi versenyeken: 150.000.- Ft 

           b) erdei iskola:         300.000.- Ft 

           c) tanulmányi kirándulások:                  150.000.- Ft    

Jelen határozatról tájékoztatom az alapítványt, valamint a Támogatási szerződést megkötöm.  

 

Határidő tájékoztatás: 2020. április 28. 



                 szerződéskötés: 2020. április 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

108/2020.(IV. 29) számú Polgármesteri Határozat 

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

képviselő-testület jogkörét gyakorolva a Pétkomm Kft. 2019. december 31-i egyszerűsített éves 

beszámolóját 

   426 923 ezer Ft mérleg főösszeggel 

       5 717 ezer Ft adózott eredménnyel  

elfogadom. 

 

A Pétkomm Kft. a mérleg szerinti eredményt helyezze eredménytartalékba. 

 

Határidő a határozat megküldésére: 2020. május 4. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

109/2020.(IV. 29) számú Polgármesteri Határozat 

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

képviselő-testület jogkörét gyakorolva a Pétkomm Kft. 2019. évi szakmai tevékenységéről és a 

távhőszolgáltatási tevékenység kintlévőségének 2019. évi alakulásáról szóló beszámolókat 

elfogadom. 

 

Határidő a határozat megküldésére: 2020. május 4. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

110/2020.(IV. 30) számú Polgármesteri Határozat 

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

képviselő-testület jogkörét gyakorolva a Pétkomm Kft ügyvezetője kérésére a Polgári 

törvénykönyv 3:117. § (1) bekezdése alapján az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési 

tevékenység megilletőséget megállapító felmentvényt adom. 

 

Határidő a határozat megküldésére: 2020. május 4. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

111/2020.(V. 11.) számú Polgármesteri Határozat 

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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



képviselő-testület jogkörét gyakorolva a Pétkomm Kft. ügyvezetőjének a 2019. évi 

prémiumfeladatok végrehajtásáról szóló önértékelését - figyelemmel a Képviselő-testület 

tagjainak írásbeli véleményére - elfogadom és a premizálásáról szóló 295/2019.(IX.26.) számú 

határozatban foglaltak végrehajtását az alábbiak szerint értékelem: 

 

Prémium feladatok 

 

1. Működéshez és szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok 

 

1.1 A távfűtés kintlévősége a bázisévhez képest nem növekedhet. 

keret: a feladathoz előirányzott keret 15 %-a 

végrehajtás: 100 % 

kifizethető a keret 100 %-a 

 

1.2.  A távfűtési rendszeren 8 óránál hosszabb, a Pétkomm Kft. hibájából bekövetkező 

szolgáltatási szünet nem fordulhat elő. 

 keret: feladatra előirányzott keret 5 %-a 

 végrehajtás: 100 % 

 kifizethető a keret 100 %-a 

 

1.3. Az éves belső ellenőrzés által végzett ellenőrzéskor készült jegyzőkönyv ne 

tartalmazzon a társaságnál folyó munkánál jelentős elmarasztaló megállapítást. 

Jelentősnek minősül az olyan körülmény, melyet a Felügyelő Bizottság annak minősít. 

 keret: feladatra előirányzott keret 10 %-a 

 végrehajtás: 100 % 

 kifizethető a keret 100 %-a 

 

1.4.  A megrendelt parkgondozási munkák panaszmentes elvégzése 

 keret: feladatra előirányzott keret 40 %-a 

 végrehajtás: 100 % 

 kifizethető a keret 100 %-a 

 

1.5. A köztisztasági, hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési munkák panaszmentes 

elvégzése 

 keret: a feladatra előirányzott keret 30 %-a 

 végrehajtás: 100 % 

 kifizethető a keret 100 %-a 

 

 

2. Távhővezeték rekonstrukció 

2.1.        Hősök terei rekonstrukció BP1-BP4 akna között. 1. ütem 

keret: a feladatra előirányzott keret 100%-a 

végrehajtás: 100 % 

kifizethető a keret 100 %-a 

 

A fentiek szerint engedélyezem a Prémium kifizetését, melyről az Ügyvezetőt tájékoztatom. 

 

Határidő a határozat megküldésére: 2020. május 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 



 

 

112/2020.(V.11.) számú Polgármesteri Határozat 

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

képviselő-testület jogkörét gyakorolva a Pétkomm Kft. ügyvezetőjének premizálása érdekében 

2020. évre a határozat melléklete szerinti prémiumfeladatokat tűzöm ki. 

 

A prémium kifizetés feltétele a Kft 2020. évi beszámolójának elfogadását követően, a 

kitűzésben szereplő feladatok végrehajtásának értékelése. 

 

Határidő az ügyvezető tájékoztatására: 2020. május 15. 

Felelős:     Horváth Éva polgármester 

 

112/2020. (V.11.) számú határozat melléklete 

 

Prémium kiírás a Pétkomm Kft. ügyvezetője részére 

 

1. Prémiumfeladatok teljesítésének ideje: 2020. január 01 – 2020. december 31. 

2. Bázisév 2019. január 01 – 2019. december 31. 

3. Kitűzött prémium összege: éves prémiumkeret: az ügyvezető 2020. december 31-én 

érvényes bruttó bérének 3-szorosa, melyből a  

6.1. feladatokra előirányzott keret: bruttó bér 2,5-szerese. 

6.2. feladatokra előirányzott keret: bruttó bér 0,5-szöröse 

 

4. Prémiumfeladatok értékelése: a 2020 évi gazdasági év és szakmai beszámoló 

elfogadását követően a Képviselő-testület által. 

5. Prémium kifizetése: a 4. pontban meghatározott döntés meghozatala után 8 napon 

belül. A kifizetés feltétele, hogy a cég nem veszteséges. 

6. Prémium feladatok 

6.1. Működéshez és szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok 

6.1.1.      A távfűtés kintlévősége a bázisévhez képest nem növekedhet.   

     Keret 15 %-a 

6.1.2.     A távfűtési rendszeren 8 óránál hosszabb, a Pétkomm hibájából  

  bekövetkező szolgáltatási szünet nem fordulhat elő. 

  Keret 10 %-a. 

6.1.3. Az éves belső ellenőrzés által végzett ellenőrzéskor készült jegyzőkönyv 

ne tartalmazzon a társaságnál folyó munkánál jelentős elmarasztaló 

megállapítást. Jelentősnek minősül az olyan körülmény, melyet a 

Felügyelő Bizottság annak minősít. 

Keret 10 %-a 

6.1.4. A megrendelt parkgondozási munkák panaszmentes elvégzése.  

Keret 40 %-a 

6.1.5. A köztisztasági, hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési munkák 

panaszmentes elvégzése 



Keret 25 %-a 

 

6.2. Hősök terei távhő rekonstrukció II. ütem 

 

 

 

113/2020.(V.12.) számú Polgármesteri Határozat 

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármestereként 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: 

 

xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos kérelmező részére  20.000, - Ft, azaz: Húszezer 00/100 forint összegű rendkívüli 

települési támogatást állapítok meg.  

 

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

megállapított támogatást utalja át havonta – utólag, a tárgyhót követő hó 5. napjáig az ügyfél 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx vezetett x x xx xx xx xx xx x xx x  számú bankszámlájára „rendkívüli 

települési támogatás” megjelöléssel.  

 

 

 

114/2020.(V.13) számú Polgármesteri Határozat 

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármestereként 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:  

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) lakóhely: 8105 Pétfürdő, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   kérelmező ügyfél részére 2020. 05. 08. napjától 2021. 05. 07.  

napjáig rendszeres települési támogatás formájaként ápolási támogatást állapítok meg. 

 

Az ápolási támogatás havi összege az éves központi költségvetési törvényben 

meghatározott alapösszeg 90 %-a, amely 2020. évben bruttó 35.428,- Ft, nettó 31.885,-Ft, 

azaz: Harmincegyezer-nyolcszáznyolcvanöt Forint. 

 

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

jogosít, ezért annak bruttó összegét nyugdíjjárulék terheli (2020. évben 10 %). 

 

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

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



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

nyugdíjjárulékot vonja le és utalja át az illetékes szervnek.  

 

2020. május hónapra bruttó 28.342- Ft, azaz: Huszonnyolcezer-háromszáznegyvenkettő- 

00/100 forint illeti meg. 

 

 

 

115/2020.(V.13.) számú Polgármesteri Határozat 

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármestereként, mint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

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

a képviselő-testületi jogkör gyakorlója, a fenntartó köznevelési intézmény nevének 

megállapításával összefüggő döntése előtti – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC törvény 

83. § (4) bekezdése h) pontja szerinti – véleménykérésének az alábbiakban teszek eleget: 

 

A tervezett Pétfürdői Kolping Katolikus Szakképző Iskola, Szakiskola, Általános Iskola és 

Kollégium név helyett a Pétfürdői Kolping Katolikus Többcélú Szakképző Intézmény 

megnevezés alkalmazását javaslom tekintettel arra, hogy a szakképzésről szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 57. § (2) bekezdése szerint a szakképző 

intézmény hivatalos nevében az ellátott alapfeladatot többcélú szakképző intézmény esetében 

kizárólag a többcélú szakképző intézményi jellegre utalással lehet megjelölni. 

 

Határidő  a fenntartó tájékoztatására: 2020. május 15. 

Felelős:     Horváth Éva polgármester 

 

 

 

116/2020.(V.18.) számú Polgármesteri Határozat 

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármestereként 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: 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

szám alatti kérelmező ügyfél részére 45.000, - Ft, azaz: Negyvenötezer 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. 

 

 

 

117/2020.(V.19) számú Polgármesteri Határozat 

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármestereként 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:  



  

xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) lakóhely: 8105 Pétfürdő, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   kérelmező ügyfél részére 2020. 06. 01. napjától 2021. 05. 31.  

napjáig rendszeres települési támogatás formájaként ápolási támogatást állapítok meg. 

 

Az ápolási támogatás havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott 

alapösszeg 90 %-a, amely 2020. évben bruttó 35.428,- Ft, nettó 31.885,-Ft, azaz: 

Harmincegyezer-nyolcszáznyolcvanöt Forint. 

 

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

jogosít, ezért annak bruttó összegét nyugdíjjárulék terheli (2020. évben 10 %). 

 

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

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

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

nyugdíjjárulékot vonja le és utalja át az illetékes szervnek 

 

2020. június hónapra bruttó 35.428- Ft, azaz: Harmincötezer-négyszázhuszonnyolc- 00/100 

forint illeti meg. 

 

 

 

118/2020.(V. 19.) számú Polgármesteri Határozat 

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

képviselő-testület jogkörét gyakorolva Dr. Szabó-Kirdas Fruzsina xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

lakos lakóházak energetikai felújításának támogatására benyújtott pályázatát elbíráltam, és a 

lakóházak energetikai felújításának támogatásáról szóló 7/2013.(VI.14.) önkormányzati 

rendelet alapján a Pétfürdő, Madách I. u. 9. szám alatti lakóépület felújításához Dr. Szabó-

Kirdas Fruzsinát 1.200.000, - Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítem. 

 

Fedezet a 2020. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

A határozat mellékletét képező támogatási szerződést megkötöm, egyúttal a 2020. évi 

költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat figyelembe veszem. 

 

Határidő szerződés megkötésére: 2020. május 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

119/2020.(V. 19.) számú Polgármesteri Határozat 

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

képviselő-testület jogkörét gyakorolva az Önkormányzat és a Pétfürdői Polgárőrség közötti 

Együttműködési Megállapodás alapján a Polgárőrség részére 650.000.- Ft, 2020. április 30-ig 

felhasználható működési támogatást állapítok meg. 

 

A támogatás fedezete az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében az átadott pénzeszközök 

feladaton előirányzott összeg.  



 

A határozat mellékletét képező támogatási szerződést megkötöm.  

 

Határidő szerződés megkötésére: 2020. május 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

119/2020.(V.19.) számú határozat melléklete 

 

SZERZŐDÉS 

amely köttetett egyfelől Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata (8105 Pétfürdő Berhidai 

út 6./C) képviseletében eljáró Horváth Éva polgármester (a továbbiakban Adományozó), 

másfelől Pétfürdő Polgárőrsége (8105 Pétfürdő Berhidai út 52.) képviseletében eljáró 

Lujber Tibor elnök (a továbbiakban Adományozott) között az alábbiak szerint: 

 

1.) Az Adományozó és az Adományozott között a település Képviselő-testületének 

120/2008.(IV.24.) számú Határozata alapján kötött Együttműködési Megállapodás 

értelmében a Felek közös célja Pétfürdő Nagyközség közbiztonságának javítása, a lakosság 

biztonságérzetének növelése. 

2.) Pétfürdő Polgárőrsége a saját hatás- és jogkörében eljárva eleget kíván tenni 

Magyarország Kormányának közbiztonsági koncepciója, az Országos Polgárőr Szövetség 

szakmai irányelvei, a hivatkozott Együttműködési Megállapodás tartalmának, mindezek 

törvényi elvárásainak. Különös tekintettel a polgárőrségről szóló 2011.évi CLXV. törvényre. 

Szakmai feladatként Pétfürdő Polgárőrsége továbbra is részt vállal a települési rendezvények 

biztosításában. 

3.) Az Adományozó …/2020.(V.19.). számú határozata alapján 650.000,- forint támogatást 

nyújt az Adományozottnak. 

4.) A kapott támogatásról Adományozott 2021. május 15-ig köteles elszámolni.  

5.) Az Adományozó vállalja, hogy a határozatban megállapított összeget a jelen Szerződés 

aláírásától számított hét banki munkanapon belül az Adományozott Zirci 

Takarékszövetkezetnél vezetett 73900212-10003286 számú számlájára utalja. 

6.) Mind az Adományozó, mind az Adományozott kijelenti, hogy köztartozása nincs. 

7.) A jelen Szerződéssel kapcsolatos kérdésekben a hatályos Ptk. és a vonatkozó egyéb 

jogszabályok az irányadók. 

8.) A jelen Szerződést a Felek képviselői elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezően a mai napon aláírják. 

 

 

 

120/2020.(V. 20.) számú Polgármesteri Határozat 

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

képviselő-testület jogkörét gyakorolva 2020. évben is biztosítom az Ifjúsági tavon a 

csónakáztatást az alábbiak szerint: 

a) A csónakázás lehetőségének időtartama: 2020. június 29. napja és 2020. augusztus 31. 

napja közötti időtartamban naponta 10.00 órától 18.30 óráig. 

b) A csónakázást az Önkormányzat ingyenesen biztosítja mindenki számára. 



c) A csónakázás egyszer időtartama: 30 perc 

d) A csónakázási lehetőséget 14 éven felüliek felügyelet nélkül, 14. éven aluliak felnőtt 

felügyelete mellett vehetik igénybe. 

Megbízási szerződést kötök a Meló-Diák Észak-Dunántúl Iskolaszövetkezettel, aki e megbízás 

szerint naponta 2 fő diák munkavállalóval látja el a csónakáztatási feladatokat nettó 1300.- 

Ft/óra vállalási árért. A diákok munkaideje naponta 9.30 órától 19.30 óráig tart, azaz naponta 

maximum 10 óra munkaidő számolható el. 

A diákok részére védőitalként napi 8 liter hűtött ásványvizet biztosítok. 

 

A csónakáztatás költségének fedezete a 2020. évi költségvetés Park, strand és tó üzemeltetés 

dologi előirányzatában biztosított. 

 

A feladatellátás érdekében intézkedem a csónakok átvizsgálására, a szükséges felszerelés 

esetleges pótlására.  

 

Határidő a megbízási szerződés megkötésére: 2020. június 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

121/2020.(V. 26.) számú Polgármesteri Határozat 

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

képviselő-testület jogkörét gyakorolva, az Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak 2019. évi ellátásáról jegyzői beszámoló kapcsán - figyelemmel a 

Képviselő-testület tagjainak írásbeli véleményére - megállapítottam, hogy az önkormányzat 

2019. évben a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatait a jelentkező problémáknak, a 

rendelkezésére álló lehetőségeinek megfelelő módon ellátta. 

 

 

 

122/2020.(V. 26.) számú Polgármesteri Határozat 

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

képviselő-testület jogkörét gyakorolva elrendelem a nyári napközis tábor megszervezését 2020. 

évben is. 

 

A napközis tábor időpontja: 2020. június 29. napjától 2020. július 31. napjáig tart. 

 

A finanszírozás fedezete az Önkormányzat 2020. évi költségvetése „iskola működtetés” 

előirányzaton biztosított. 

 

A táborszervezésével kapcsolatosan az alábbi feladatokat hajtom végre: 

a) a tábor szervezéséről a szülők értesítése, 

b) az étkezésről szóló megállapodás megkötése, 

c) a balatoni buszjárat biztosítása, 

d) a tábor személyzetével a szerződések megkötése, 

e) Tankerülettel a helyiségek használatáról szóló szerződés megkötése. 

 



Határidő a szervezéssel kapcsolatos feladatokra: 2020. június 25. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

  

 

 

123/2020.(V. 26.) számú Polgármesteri Határozat 

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

képviselő-testület jogkörét gyakorolva a pétfürdői strand vízjogi létesítései engedélyezési 

eljárásban előírt igazgatási szolgáltatási díjak fedezetének biztosítása érdekében elrendelem az 

alábbi előirányzat átcsoportosításokat: 

 

vízkárelhárítási terv    - 300 000.- Ft 

Nyárfa köz engedélyezési illeték  - 124 000.- Ft 

Strand engedélyezési illeték   + 424 000.- Ft 

 

A 2020. évi költségvetési rendelet soron következő módosítását a határozatban foglaltak 

figyelembevételével terjesztem elő. 

 

Határidő a) az illeték befizetésére: 2020. május 31., 

    b) költségvetés módosítására: 2020. augusztus 31. 

Felelős: mindkét pontért: Horváth Éva polgármester 

  

 

 

124/2020.(V. 26.) számú Polgármesteri Határozat 

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármestereként 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:  

 

xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

kérelmező ügyfél részére 25.000, - Ft, azaz: Huszonötezer 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. 

 

Tájékoztatom, hogy jelen határozat a közléssel véglegessé válik. 

 

 

 

125/2020.(V. 26.) számú Polgármesteri Határozat 

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármestereként 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: 



 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxx 

szám alatti lakos kérelmező részére 30.000, - Ft, azaz: Harmincezer 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. 

 

Tájékoztatom, hogy jelen határozat a közléssel véglegessé válik. 

 

 

 

126/2020.(V. 27.) számú Polgármesteri Határozat 

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

képviselő-testület jogkörét gyakorolva – figyelemmel a Képviselő-testület tagjainak 

véleményére – a Pétfürdő Berhidai út 5. szám alatti társasházzal kapcsolatos építésügyi 

eljárásával kapcsolatban az alábbi határozatot hoztam: 

 

1) A Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály által 

indított építésügyi, jókarbantartási eljárás keretében kötelezett társasház helyett az épület 

statikai szakértői vizsgálatát elvégeztetem, figyelemmel arra, hogy a szerkezetileg 

megrongálódott épületrész tulajdonosai lakásaikat felajánlották az önkormányzat részére.  

2) A Statikai vizsgálat költségét az Önkormányzat megelőlegezi. A szakértői vélemény 

elkészítését követően kiállított számla alapján a társasház tulajdonosai részére tulajdoni 

hányaduk arányában a szakértői költséget az Önkormányzat kiszámlázza. 

3) Az Önkormányzat nevében a felajánlott ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülésének 

lebonyolítására jogi képviselőt bízok meg. 

4) Felhívom a Társasház közös képviselőjét, hogy a fentiekben hivatkozott jókarbantartási 

egyéb kötelezettségeknek (baleset és anyagi kár megelőzés érdekében) a végrehajtás 

elkerülése érdekében tegyenek eleget. 

A határozatban foglalt feladatok végrehajtásának költségeire 1.000.000.- Ft-ot különítek el a 

költségvetés általános tartaléka terhére. A 2020. évi költségvetési rendelet soron következő 

módosítását a határozatban foglaltak figyelembevételével terjesztem elő. 

A határozatban foglalt feladatok végrehajtásáról – különös tekintettel az 1.) pontban foglaltakra 

folyamatosan tájékoztatom a Képviselő-testület.  

Határidő az első tájékoztatásra. 2020. június 25. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

       

 

127/2020.(V. 27.) számú Polgármesteri Határozat 

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

képviselő-testület jogkörét gyakorolva – figyelemmel a Képviselő-testület tagjainak 

véleményére – felhívom a Pétfürdő Berhidai út 5. szám alatti Társasház közös képviselőjét, 

hogy a 2019.  április 16-i beadványában foglalt nyilatkozata alapján a 1570/18/A/10 hrsz-ú 



lakás tehermentességéről (társasház felé fennálló tartozás kiegyenlítése) igazolást, vagy olyan 

tulajdoni lapot 2020. június 25-ig mutasson be, mely azt igazolja.  

 

 

 

128/2020.(VI. 2.) számú Polgármesteri Határozat 

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

képviselő-testület jogkörét gyakorolva a Magyar Falu Program „Óvoda udvar” című 

alprogramban megnyert pályázati pénzből beszerzett eszközök üzembehelyezése érdekében 

elrendelem az alábbi előirányzat átcsoportosításokat: 

 

Óvoda beruház: hintaállvány                               + 251 587.- Ft 

Átadott pénzeszköz: PMTE TAO önrész                             - 373 200.- Ft 

Sporttelep beruházás: eredményjelző elektromos betáppal       + 121 613.- Ft 

 

A 2020. évi költségvetési rendelet soron következő módosítását a határozatban foglaltak 

figyelembevételével terjesztem elő. A PMTE-vel kötött Támogatási szerződést fentiek 

figyelembevételével módosítom. 

 

Határidő a) a szerződésmódosításra: 2020. június 15., 

     b) költségvetés módosítására: 2020. szeptember 30. 

Felelős mindkét pontért: Horváth Éva polgármester 

  

 

 

129/2020.(VI. 2.) számú Polgármesteri Határozat 

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármestereként 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: 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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. 

 

Tájékoztatom, hogy jelen határozat a közléssel véglegessé válik. 

 

 

 

130/2020.(VI. 2.) számú Polgármesteri Határozat 

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármestereként 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: 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxxx szám 

alatti lakos kérelmező ügyfél részére 2020. június 1. napjától 2020. augusztus 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 július hónapban 2020. július 5-ig 

c) 15.000,-Ft augusztus hónapban 2020. augusztus 5-ig. 

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

véglegessé válását követően fizesse ki részére a hivatal házipénztárában. 

 

Tájékoztatom, hogy jelen határozat a közléssel véglegessé válik. 

 

 

 

131/2020.(VI. 2.) számú Polgármesteri Határozat 

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

képviselő-testület jogkörét gyakorolva a PMTE bekötőút kiépítése érdekében elrendelem a 

Pétfürdő 2357 hrsz-ú ingatlanon található útszakasz önálló hrsz-ú ingatlanná szabályozását 

telekmegosztás végrehajtásával. 

 

A fenti megosztás után kialakuló út (2375/2 hrsz), a Pétfürdő 2359/9 hrsz-ú, a 2359/10 hrsz-ú 

és a 2367/2 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában telekalakítást/telekhatárrendezést kell 

végrehajtani. 

 

A geodéziai munkákat elvégeztettem, a telekalakítások földhivatali bejegyeztetését 

elindítottam. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

  

 

 

132/2020.(VI. 4.) számú Polgármesteri Határozat 

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

képviselő-testület jogkörét gyakorolva - figyelemmel a Képviselő-testület tagjainak 

véleményére - a Várpalotai rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről, a közbiztonság 

helyzetéről és a közbiztonság érdekében történt intézkedésekről szóló beszámolót elfogadom.  

 

Határidő a határozat megküldésére: 2020. június 8. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

  

 



 

133/2020.(VI. 9.) számú Polgármesteri Határozat 

 

I. Pétfürdő Nagyközség Polgármestere rögzíti, miszerint: 

- 2020. március 11. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. 

(III.11.) Korm. rendelet, melyben a Kormány az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető 

tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar 

állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész 

területére veszélyhelyzetet hirdetett ki, 

- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint: „Veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke 

gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszűnéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést érinti.” 

- Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata, mint alapító nevében eljárva Pétfürdő 

Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete 97/2019. (II. 28.) határozatában úgy 

döntött, hogy a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő 

eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 59. § (1) bekezdés e) pontja 

alapján a nyilvántartást vezető Veszprémi Törvényszéken kérelmet terjeszt elő a 

Kistérségi Bűnmegelőzési Közalapítvány Várpalota (8100 Várpalota, Gárdonyi út 39.) 

jogutód nélküli megszűnését eredményező ok – a Közalapítvány több, mint három éven 

át a célja megvalósítása érdekében nem folytatott tevékenységet [Ptk. 3:403. § (1) 

bekezdés c) pont] – megállapítása iránt. A Képviselő-testület felhatalmazása alapján, a 

Veszprémi Törvényszéken Várpalota város polgármestere valamennyi alapító 

önkormányzat felhatalmazása által együttes kérelmet terjesztett elő a Kistérségi 

Bűnmegelőzési Közalapítvány Várpalota vonatkozásában jogutód nélküli megszűnést 

eredményező ok megállapítására irányuló polgári nemperes eljárás lefolytatása céljából. 

- A Veszprémi Törvényszék 2019. április 09. napján kelt 10.Pk.60.027/2006/23. számú 

végzésében megállapította, hogy a 2006. július 28. napján jogerőre emelkedett 

Pk.60.027/2006/8. számú végzésével 1438. számon nyilvántartásba vett Kistérségi 

Bűnmegelőzési Közalapítvány Várpalota (8100 Várpalota, Gárdonyi G. út 39.; 

adószáma: -) jogutód nélküli megszűnését eredményező ok bekövetkezett. 

- A Veszprémi Törvényszék 2019. április 30. napján jogerőre emelkedett 

10.Pk.60.027/2006/25. számú végzésében a végelszámolás kezdő időpontjaként 2019. 

május 03. napját rögzítette. Végelszámolónak: Sándor Tamás Zoltánt (8200 Veszprém, 

tulipán u. 10.) jelölte ki. A szervezet nevét: Kistérségi Bűnmegelőzési Közalapítvány 

Várpalota „végelszámolás alatt” névre módosította. 

II. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati 

Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Pétfürdő Nagyközség Polgármestereként a Kistérségi 



Bűnmegelőzési Közalapítvány Várpalota „végelszámolás alatt” civil szervezet 

végelszámolásának a befejezése tárgyában az alábbi döntést hozom: 

 

1. A Veszprémi Törvényszék 10.Pk.60.027/2006/25. sz. végzésével elrendelte a Kistérségi 

Bűnmegelőzési Közalapítvány Várpalota (nyilvántartási szám: 19-01-0001438, székhely: 

8100 Várpalota, Gárdonyi út 39., a továbbiakban Közalapítvány) kényszer-végelszámolását. 

A kényszer-végelszámolás kezdő időpontja 2019. május 3. napja, közzétételének időpontja 

2019. május 6. napja volt. 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata, mint alapító nevében eljárva Pétfürdő Nagyközség 

Önkormányzati Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva a civil szervezetek 

bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi 

CLXXV. törvény 9/G. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jóváhagyom: 

• az adóbevallásokat, 

• a végelszámolás utolsó üzleti évéről készült számviteli törvény szerinti beszámolót, 

• a vagyonfelosztási javaslatot és zárójelentést. 

Rögzítem továbbá, hogy nincsen a Közalapítvány vagyoni részesedésével működő jogalany. 

Sándor Tamás Zoltán végelszámoló tevékenységét díjazás nélkül végezte, a Közalapítvány 

iratanyagának az őrzésére a Várpalotai Polgármesteri Hivatalban térítésmentesen kerül sor. 

A vagyonfelosztási javaslatban foglaltak szerint a felosztott vagyonnak az alapítók között az 

induló vagyon rendelkezésre bocsátásának arányában történő kiadására a Közalapítvány 

törlésére vonatkozó bírósági végzés jogerőre emelkedését követő 8 naptári napon belül kerül 

sor. 

 

2. A Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a civil szervezetek bírósági 

nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXV. 

törvény 9/G. § (6) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazom Sándor Tamás Zoltán 

végelszámolót, hogy a Veszprémi Törvényszéken terjesszen elő kérelmet a Közalapítvány 

törlése iránt. 

 

Határidő: 2020. június 15. 

Felelős:     Horváth Éva polgármester 

 

 

 
134/2020.(VI. 9.) számú Polgármesteri Határozat 

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

képviselő-testület jogkörét gyakorolva Kerekes Andrea xxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos 

lakóházak energetikai felújításának támogatására benyújtott pályázatát elbíráltam, és a 

lakóházak energetikai felújításának támogatásáról szóló 7/2013.(VI.14.) önkormányzati 

rendelet alapján a Pétfürdő, Újmandulás utca 6. szám alatti lakóépület felújításához 

Kerekes Andreát 1.200.000, - Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítem. 

 

Fedezet a 2020. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

A határozat mellékletét képező támogatási szerződést megkötöm, egyúttal a 2020. évi 

költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat figyelembe veszem. 



 

Határidő szerződés megkötésére 2020. június 15. 

Felelős:   Horváth Éva polgármester 

 

 

 

135/2020.(VI. 9.) számú Polgármesteri Határozat 

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármestereként 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: 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxx kérelmező 

ügyfél részére 30.000, - Ft, azaz: Harmincezer 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. 

Tájékoztatom, hogy jelen határozat a közléssel véglegessé válik. 

 

 

 

136/2020.(VI. 9.) számú Polgármesteri Határozat 

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármestereként 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: 

 

xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

kérelmező ügyfél 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. 

 

Tájékoztatom, hogy jelen határozat a közléssel véglegessé válik. 

 

 

 

137/2020.(VI. 9.) számú Polgármesteri Határozat 

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármestereként 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: 

 



 

xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos kérelmező ügyfél részére 2020. június 1. napjától 2020. augusztus 31. napjáig terjedő 

időszakra 30.000, - Ft, azaz Harmincezer 00/100 forint összegű rendkívüli települési 

támogatást állapítok meg. 

 

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

a)  10.000,- Ft a határozat kézhezvételét követően, 

b) 10.000,-Ft július hónapban 2020. július 5-ig 

c) 10.000,-Ft augusztus hónapban 2020. augusztus 5-ig. 

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 kérelmező 

igényei szerint részére élelmiszer, gyógyszer, tisztító és tisztálkodó szerek vásárlásáról, és a 

vásárlás igazolásáról szóló számlával 15 napon belül számoljon el a Pétfürdői Polfármesteri 

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. 

 

 

 

138/2020.(VI. 9.) számú Polgármesteri Határozat 

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

képviselő-testület jogkörét gyakorolva, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi 

CLXXXIX törvény 115. § (1) bekezdésében foglalt gazdálkodás biztonságára tekintettel, a 

fennálló veszélyhelyzetben kialakult bizonytalan gazdálkodási feltételek és az elvégzett munka 

értékelésének későbbi lehetősége miatt – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

40. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazással élve – a helyi önkormányzat költségvetése 

körében a következő átmeneti intézkedést hozom: 

A Képviselő-testület tagjainak véleményét is kikérve úgy rendelkezem, hogy a Pétfürdő 

Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(III.02.) 

önkormányzati rendelet 16.§-ában meghatározott, az elvégzett munka értékelése alapján 

kifizethető jutalomra meghatározott előirányzatot zárolom. 

 

A 2020. évi jutalmazás idejéről, illetve a kötelezettségvállalás keretén belüli mértékről a 

Képviselő-testület dönt a költségvetés féléves végrehajtásának adatai, valamint a tényleges 

munkavégzés ismeretében. 

 

Határidő a) megküldésre: az intézményvezetők részére: 2020. június 12. 

                  b) a költségvetés módosítására: 2020. szeptember havi ülés 

Felelős  mindkét pontért:  Horváth Éva polgármester 

 

 

 

 

 



139/2020.(VI. 10.) számú Polgármesteri Határozat 

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármestereként 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: 

xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxxx szám 

alatti lakos kérelmező ügyfél 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. 

Tájékoztatom, hogy jelen határozat a közléssel véglegessé válik. 

 

 

 

140/2020.(VI. 15.) számú Polgármesteri Határozat 

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

képviselő-testület jogkörét gyakorolva, az intézmény igazgatójának kérelme alapján - 

figyelemmel a nyilvános könyvtárak megnyitásáról szóló 279/2020. (VI. 13.) Korm. rendeletre 

- a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár (Pétfürdő, Hősök tere 5. sz.) Könyvtárának nyári 

nyitvatartását az alábbiak szerint engedélyezem: 

A Könyvtár        

2020. június 15-től 2020. augusztus 28-ig hétfőtől péntekig 10.00 órától 16.00 óráig,  

július és augusztus hónapok első szombatjain 10.00 órától 14.00 óráig 

tart nyitva. 

Felkérem az intézmény vezetőjét, hogy a fentiekről a lakosságot a képújság útján tájékoztassa.  

 

Határidő: 2020. augusztus 15. 

Felelős: Angeli Katalin igazgató 

 

 

 

141/2020.(VI. 15.) számú Polgármesteri Határozat 

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármestereként 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: 

xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxxx szám 

alatti lakos kérelmező ügyfél 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. 

Tájékoztatom, hogy jelen határozat a közléssel véglegessé válik. 

 

 

142/2020.(VI. 17.) számú Polgármesteri Határozat 

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármestereként 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: 

 

xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxx szám 

alatti lakos kérelmező ügyfél részére 2020. június 1. napjától 2020. július 31. napjáig 

terjedő időszakra 40.000, - Ft, azaz: Negyvenezer 00/100 forint összegű rendkívüli 

települési támogatást állapítok meg.  

 

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

a) 20.000,- Ft a határozat kézhezvételét követően, 

b) 20.000,-Ft július hónapban 2020. július 5-ig. 

 

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

véglegessé válását követően fizesse ki részére a hivatal házipénztárában. 

 

Tájékoztatom, hogy jelen határozat a közléssel véglegessé válik. 

 

 

 

143/2020.(VI. 17.) számú Polgármesteri Határozat 

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

képviselő-testület jogkörét gyakorolva Szilágyi Barbara Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

szám alatti lakos a lakóházak energetikai felújításának támogatására benyújtott pályázatát 

elbíráltam, és a lakóházak energetikai felújításának támogatásáról szóló 7/2013.(VI.14.) 

önkormányzati rendelet alapján a Pétfürdő, Kazinczy utca 16. szám alatti lakóépület 

felújításához Szilágyi Barbarát 1.200.000, - Ft vissza nem térítendő támogatásban 

részesítem. 

 

Fedezet a 2020. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

A határozat mellékletét képező támogatási szerződést megkötöm, egyúttal a 2020. évi 

költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat figyelembe veszem. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2020. június 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 



 
 

144/2020.(VI. 17.) számú Polgármesteri Határozat 

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

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

alapján a képviselő-testület jogkörét gyakorolva a pétfürdői fogorvosi rendelő 

villamoshálózatának sürgős korszerűsítése érdekében – a pandémiás helyzet kezelése 

érdekében doktornő saját költségén beszerzett plazma légfertőtlenítő biztonságos 

működtetése miatt -   elrendelem az alábbi beruházás végrehajtását: 

a) villamos kábelek áthelyezése 

b) fogorvosi rendelő áram- teljesítmény növelése 

c) fogorvosi rendelő világításának korszerűsítése, karbantartása 

A beruházás költségeinek fedezetére 230.000.- Ft-ot különítek az az általános tartalék 

terhére. 

A munkát megrendelem.  

A 2020. évi költségvetési rendelet soron következő módosítását a határozatban foglaltak 

figyelembevételével terjesztem elő. 

 

Határidő: a) a munka megrendelésére: azonnal 

       b) költségvetés módosítására: 2020. augusztus 31. 

Felelős: mindkét pontért: Horváth Éva polgármester 


