
A 478/2020.(XI.3.) 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: 
 

 

 

262/2020.(XI.10.) SZÁMÚ 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: 

1.) A Várpalota-Pétfürdői Református Egyházközség támogatásáról szóló 74/2020.(IV.17.) 

számú határozatomat visszavonom. 

2.) 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 

Református Egyházközség részére 2020. évben a tartalékkeret terhére 201.000.- Ft támogatást 

nyújtok, melyet konvektor vásárlás és beszerelés költségeihez használhatnak fel.  

Jelen határozatról tájékoztatom a Várpalota-Pétfürdői Református Egyházközséget, 

valamint a Támogatási szerződést megkötöm. 

 

Határidő: tájékoztatás: 2020. november 16. 

       szerződéskötés: 2020. november 23. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

263/2020.(XI.10.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

Képviselő-testület jogkörét gyakorolva elrendelem Pétfürdő településen az alábbi játszótéri 

eszközök bontását: 

- Pétfürdő, Ifjúság útja játszótér „homokozó” játszóeszköz, 

- Pétfürdő, Templom tér játszótér „rúgós játék” játszóeszköz, 

- Pétfürdő, Bébi játszótér /Liszt F. u. 21. mögött/ „homokozó” játszóeszköz. 

A bontási munkák elvégzésére a Pétkomm Kft. (Pétfürdő, Berhidai út 2.) részére adok 

megrendelést. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

  



264/2020.(XI.11.) SZÁMÚ 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: 

xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos 

kérelmező ügyfél részére 2020. november 1. napjától 2021. január 31. napjáig terjedő 

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

támogatást állapít meg. 

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

a)  15.000,- Ft a határozat kézhezvételét követően, 

b) 15.000,-Ft december hónapban 2020. december 5-ig 

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

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

véglegessé válását követően fizesse ki részére a hivatal házipénztárában. 

 

 

 

265/2020.(XI.11.) SZÁMÚ 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: 

xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti  

kérelmező ügyfél részére 2020. november 1. napjától 2021. január 31. napjáig terjedő 

időszakra 60.000, - Ft, azaz Hatvanezer 00/100 forint összegű rendkívüli települési 

támogatást állapít meg. 

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

a)  20.000,- Ft a határozat kézhezvételét követően, 

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

c) 20.000,-Ft január hónapban 2021. január 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 Polgármesteri 

Hivatalban. 

Az elmaradt pénzfelvételre családgondozónak a végleges határozat kézhezvételétől számított 

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

 

 

 



266/2020.(XI.11.) SZÁMÚ 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: 

xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, Lakcím nélküli kérelmező ügyfél 

részére 25.000, - Ft, azaz: huszonötezer 00/100 forint összegű rendkívüli települési 

támogatást állapít meg tüzelővásárlásra.  

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

véglegessé válását követően fizesse ki részére a hivatal házipénztárában. 

Felkérem az ügyfelet, hogy a kifizetéstől számított 30 napon belül számoljon el a támogatás 

felhasználásáról a vásárlást igazoló saját névre szóló számlával a Pétfürdői Polgármesteri 

Hivatalban. 

Felhívom az ügyfél figyelmét, amennyiben a támogatott az elszámolási kötelezettségének 

maradéktalanul nem tesz eleget, az elszámolásra nyitva álló határidő leteltétől számított 

6 hónapon belül önkormányzati támogatásban nem részesülhet, kivéve 

a) a közeli hozzátartozó halála esetén az annak eltemettetéséhez igényelt támogatást 

b) ha a támogatás megállapításának elmaradása a kérelmező életét veszélyeztetné. 

A támogatás felvételére a támogatottnak a végleges határozat kézhezvételétől számított hat 

hónapon belül van lehetősége a hivatal pénztárában ügyfélfogadási időben. 

 

 

 

267/2020.(XI.13.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a 

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

bekezdése alapján a képviselő-testület jogkörét gyakorolva Enyedi Sándor Pétfürdő, 

xxxxxxxxxxxxxx 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, Babits M. u. 25. szám alatti 

lakóépület felújításához Enyedi Sándort 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. november 20. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

268/2020.(XI.17.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Polgármestereként – a képviselőkkel történt 

egyeztetést követően - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 



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

testület jogkörét gyakorolva a köztemető parkgondozásáról szóló, jelen határozat mellékletét 

képező szolgáltatási szerződést megkötöm. 

A szerződésben foglaltakra a 2021. évi költségvetésének előkészítése során figyelemmel 

leszek. 

  

Határidő: a szerződéskötésre: 2020. december 15.  

Felelős:  Horváth Éva polgármester 

  

 

 

269/2020.(XI.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Polgármestereként – a képviselőkkel történt 

egyeztetést követően - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

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

testület jogkörét gyakorolva 2021. január 1-től 10 fő, napi 6 óra részmunkaidős foglalkoztatású, 

közterületi segédmunkát végző önkormányzati munkavállaló foglalkoztatásáról döntöttem. 

A személyi juttatások és járulékok fedezetét a 2021.évi költségvetés előkészítése során 

fentieknek megfelelően előirányzatként tervezem. 

A munkaszerződéseket 2020. december 31. napjáig megkötöm. 

  

Határidő:  a szerződéskötésre: 2020. december 31. 

Felelős:  Horváth Éva polgármester 

  

 

 

270/2020.(XI.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Polgármestereként – a képviselőkkel történt 

egyeztetést követően - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

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

testület jogkörét gyakorolva a 2020. december 1. napján állományban álló, közterületi 

segédmunkát végző önkormányzati munkavállalók részére, béren kívüli juttatásként 15.000.- 

Ft értékű ajándékutalványt adok.  

Az ajándékutalványok fedezete az önkormányzat 2020. évi költségvetése községgazdálkodási 

szakfeladata dologi kiadási előirányzatából való átcsoportosítás, melyet a 2020. évi 

költségvetés soron következő módosítása alkalmával figyelembe veszek. 

 

Határidő:  az utalványok kifizetésére: 2020. december 10. 

Felelős:  Horváth Éva polgármester 

  

 

 

271/2020.(XI.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Polgármestereként – a képviselőkkel történt 

egyeztetést követően - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

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



testület jogkörét gyakorolva a Polgármesteri Hivatal épületére telepítendő fotovoltaikus 

villamosenergia termelő rendszer (HMKE) tervezése pénzügyi fedezetének biztosítása 

érdekében elrendelem az alábbi előirányzat átcsoportosítását: 

Polgármesteri Hivatal HMKE tervezés  + 830.000.- Ft 

általános tartalék      - 830.000.- Ft 

 

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

figyelembevételével készítem elő.  

Felkérem a jegyzőt a tervezési szerződés megkötésére. 

  

Határidő: a) szerződéskötésre: 2020. december 10. 

            b) 2020. évi költségvetés módosítása: 2020. december 17. 

Felelős:  a) pontért: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

   b) pontért: Horváth Éva polgármester 

 

 

  

272/2020.(XI.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 szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben – a képviselők véleményét kikérve - az alábbi határozatot hozom: 

Elrendelem 1 db képviselői laptop beszerzését Molnár Gyula László képviselő részére, az általa 

használt, a szerviz véleménye szerint gazdaságosan nem javítható, laptop pótlására. 

 

A laptop - árajánlatok alapján- beszerzésének összege 275.000.- Ft, melynek fedezete az 

Önkormányzat 2020. évi költségvetésének általános tartaléka.  

 

A megrendelőt elküldöm, egyúttal a 2020. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat figyelembe veszem. 

 

Határidő: a megrendelésre: azonnal 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

273/2020.(XI.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 szóló 478/2020.(XI.3.) 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 hozom: 

xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, településszintű lakcímű ügyfél 

kérelmére, a részére megállapított rendszeres települési támogatás formájaként nyújtott ápolási 

támogatás folyósítását 2020. november 17. napjával m e g s z ü n t e t e m. 



Megállapítom, hogy 2020. november hónapra :  

2020. november 01-től 2020. november 17-ig, 17 napra: 31.492,-Ft/30 nap x 17 nap = 

17.845,-Ft  illeti meg. 

Megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a támogatás 

folyósításának megszüntetéséről, illetve a támogatás november havi összegének 

kifizetéséről  a fentiek szerint intézkedjen. 

Tájékoztatom a jogosultat, hogy az ápolási támogatás folyósításának megszüntetésével az 

egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága is megszűnik. 

 

 

 

274/2020.(XI.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 szóló 478/2020.(XI.3.) 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: 

xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxx 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. 

 

 

 

275/2020.(XI.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 szóló 478/2020.(XI.3.) 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: 

xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxx 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. 

 

 

 

276/2020.(XI.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 szóló 478/2020.(XI.3.) 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: 

xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos 

kérelmező ügyfél részére 25.000, - Ft, azaz: huszonötezer 00/100 forint összegű rendkívüli 

települési támogatást állapítok meg tüzelővásárlásra.  

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

véglegessé válását követően fizesse ki részére a hivatal házipénztárában. 

Felkérem az ügyfelet, hogy a kifizetéstől számított 30 napon belül számoljon el a támogatás 

felhasználásáról a vásárlást igazoló saját névre szóló számlával a Pétfürdői Polgármesteri 

Hivatalban. 

Felhívom az ügyfél figyelmét, amennyiben a támogatott az elszámolási kötelezettségének 

maradéktalanul nem tesz eleget, az elszámolásra nyitva álló határidő leteltétől számított 

6 hónapon belül önkormányzati támogatásban nem részesülhet, kivéve 

    a) a közeli hozzátartozó halála esetén az annak eltemettetéséhez igényelt támogatást 

    b) ha a támogatás megállapításának elmaradása a kérelmező életét veszélyeztetné. 

A támogatás felvételére a támogatottnak a végleges határozat kézhezvételétől számított hat 

hónapon belül van lehetősége a hivatal pénztárában ügyfélfogadási időben. 

 

 

 

277/2020.(XI.20.) 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 szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben – a képviselőkkel történt egyeztetést követően - az alábbi határozatot 

hoztam: 

 

I. Az önkormányzat által fenntartott valamint működtetett, a személyes gondoskodás keretében 

étkeztetést nyújtó intézményekben a szolgáltatókkal és intézményvezetőkkel végzett egyeztetés 

alapján az élelmezési nyersanyagnormát és a szolgáltatónak fizetendő térítés összegét 2021. év 

január hó 1. napjától az alábbiakban határozom meg: 

 

1./ Panelkuckó Napközi Otthonos Óvoda 

Szolgáltató: Sze-Pa Szolg. Kft. 

      Norma: Szolgáltatónak fizetendő 

- gyermekek részére 

 ebéd: 293,- Ft 409,- Ft + ÁFA/fő/nap 

 tízórai + uzsonna: 163,- Ft 227,- Ft + ÁFA/fő/nap 

 háromszori étkezés:  456,- Ft 636,- Ft + ÁFA/fő/nap 

 

 

 

 

 

 



2./ Horváth István Általános Iskola 

Szolgáltató: Sze-Pa Szolg. Kft. 

      Norma: Szolgáltatónak fizetendő 

 - gyermekek részére 

 ebéd (menza): 335,- Ft 446,- Ft + ÁFA/fő/nap 

 tízórai + uzsonna: 185,- Ft 229,- Ft + ÁFA/fő/nap 

 háromszori étkezés:  520,- Ft 675,- Ft + ÁFA/fő/nap 

 

 

3./ Szociális étkeztetés  

Szolgáltató: Sze-Pa Szolg. Kft.    

  Norma: Szolgáltatónak fizetendő  

     ebéd   400,- Ft 490,- Ft + ÁFA/fő/nap 

 

 

4./ Bölcsőde 

       Norma:   

- saját konyhán előállított  

          egész napos ellátás:   384,- Ft 

 

II. Jelen határozatról az érdekelt intézményeket és szolgáltatókat tájékoztatom, egyúttal 

felhatalmazom az intézményvezetőket, hogy a határozatban foglaltaknak megfelelően a 

szolgáltatókkal a szerződést kössék meg. 

 

Határidő II. pontra:a) határozat megküldésre: 2020. december 10. 

                     b)  a szerződés megkötésére: 2020. december 31. 

Felelős: II. a) pontra: Horváth Éva polgármester 

              II. b) pontra: érintett intézményvezetők és polgármester 

 

 

 

278/2020.(XI.23.) 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 szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben az alábbi határozatot hozom: 

Gerlei Imre Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxx 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, 

Ady Endre u. 14. szám alatti lakóépület felújításához Gerlei Imrét 1.786 852. - Ft vissza 

nem térítendő támogatásban részesítem. 

Fedezet a 2020. évi költségvetés általános tartaléka. 

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

költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat figyelembe veszem. 



 

Határidő: szerződés megkötésére 2020. december 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

279/2020.(XI.23.) 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 szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben – a képviselőkkel egyeztetve az alábbi határozatot hozom: 

A Sporttelep épületeinek villamoshálózata felújításának tervezésére 762.000.- Ft-ot biztosítok 

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. 

A tervezési megbízást kiadom, a szerződést megkötöm, egyúttal a 2020. évi költségvetési 

rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat figyelembe veszem. 

 

Határidő: megrendelésre, a szerződés megkötésére 2020. december 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

280/2020.(XI.23.) 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 szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben – a képviselőkkel egyeztetve az alábbi határozatot hozom: 

A Nyárfa köz közvilágítása tervezésére 350.000.- Ft-ot biztosítok az Önkormányzat 2020. évi 

költségvetésének általános tartaléka terhére. 

A tervezési megbízást kiadom, a szerződést megkötöm, egyúttal a 2020. évi költségvetési 

rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat figyelembe veszem. 

 

Határidő: megrendelésre, a szerződés megkötésére 2020. december 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

281/2020.(XI.23.) 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 szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben az alábbi határozatot hozom: 



Papp László Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxx 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, 

Kosztolányi D. u. 19. szám alatti lakóépület felújításához Papp Lászlót 1.800.000, - Ft 

vissza nem térítendő támogatásban részesítem. 

Fedezet a 2020. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalékból 262.000.- Ft, valamint az 

általános tartalékból 1 538 000.- Ft. 

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

költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat figyelembe veszem. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2020. december 20 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

282/2020.(XI.25.) 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 szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben az alábbi határozatot hozom: 

Kaszás Pál és Kaszás Pálné xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lakásbérleti szerződését a Pétfürdő, Liszt 

F. u. 31. IV/13. szám alatti összkomfortos önkormányzati bérlakásra vonatkozóan 2023. 

december 31-ig meghosszabbítom. 

Bérlő által fizetendő lakbér: 22.0000.-Ft/hó + rezsi. 

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

 

Határidő: a bérleti szerződés módosítására: 2020. december 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

  

 

 

283/2020.(XI.25.) 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 szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben, figyelemmel a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 5/A §-ára, az alábbi határozatot hoztam: 

 
A Péti Nyugdíjas Klub Egyesület részére a veszélyhelyzet ideje alatt képviselő-testületi 

határkörben meghozott 85/2020.(IV.17.) számú polgármesteri határozattal a civil szervezetek 

pénzügyi támogatási keretéből megítélt támogatási összeg felhasználását az egyesület 

kérelmére az alábbiak szerint módosítom: 

 



Az egyesület a 

a) működésre kapott 48.500.- Ft-ból megmaradt 26.025.- Ft-ot, 

b) pápai kirándulás, illetve a balatonszárszói ki-mit-tud utazási költségeire kapott 

190.000.- Ft-ból megmaradt 75.710.- Ft-ot,  

c) balatonszárszói ki-mit-tud szállásköltségeire kapott 100.000.- Ft-ból megmaradt 

100.000.- Ft-ot, összesen 201.735.- Ft-ot,  

néptáncos kellékek felújítására és fellépő ruhák, eszközök vásárlására használhatja fel.  

Jelen határozatról tájékoztatom a Péti Nyugdíjas Klub Egyesületét, valamint a támogatási 

szerződést jelen határozatban foglaltak szerint módosítom. 

 

Határidő: tájékoztatás 2020. november 30. 

       szerződéskötés: 2020. december 5. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

284/2020.(XI.26.) 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 szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben az alábbi határozatot hozom: 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi 

fordulójára pályázatot benyújtók közül az alábbi személyeket részesítem támogatásban: 

 

Támogatásban részesített neve:                          A támogatás havi  

                                                                                 összege (Ft) 

„A” típusú pályázatok 

 

Sor-

szám 
Név 

Támogatási összeg 

(Ft/hó) 

1. Balázs József 20.000 

2.  Balogh Dániel 13.000 

3. Enyingi Máté 17.000 

4. Fazekas Lajos 17.000 

5. Jakab Luca Csenge 13.000 

6. Jakab Zsófia Réka 13.000 

7. Katona Richárd 9.500 

8. Kun András 9.500 

9. Martos Vanessza 9.500 

10. Megyesi Csilla 13.000 

11. Molnár Krisztián István 13.000 

12. Nagy Árpád Levente 13.000 

13. Németh Patrik 9.500 

14. Németh Vivien 9.500 



15. Percze Csenge 20.000 

16. Petróczki Márk 20.000 

17. Réthalmi Eszter 20.000 

18. Soós Alexandra 20.000 

19. Szomszéd Alíz 20.000 

 Összesen: 279.500 

 

A támogatás fedezetét – mindösszesen: 2.795.000,- Ft-ot – a Képviselő-testület 2021. évi 

költségvetésében biztosítja. 

 

A döntésről a pályázókat a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően értesítsem. 

 

Határidő: 2020. december 8. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

285/2020.(XI.26.) 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 szóló 478/2020.(XI.3.) 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: 

xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos 

kérelmező ügyfél részére 25.000, - Ft, azaz: huszonötezer 00/100 forint összegű rendkívüli 

települési támogatást állapít meg tüzelővásárlásra.  

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

véglegessé válását követően fizesse ki részére a hivatal házipénztárában. 

Felkérem az ügyfelet, hogy a kifizetéstől számított 30 napon belül számoljon el a támogatás 

felhasználásáról a vásárlást igazoló saját névre szóló számlával a Pétfürdői Polgármesteri 

Hivatalban. 

Felhívom a bizottság az ügyfél figyelmét, amennyiben a támogatott az elszámolási 

kötelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget, az elszámolásra nyitva álló határidő 

leteltétől számított 6 hónapon belül önkormányzati támogatásban nem részesülhet, kivéve 

   a) a közeli hozzátartozó halála esetén az annak eltemettetéséhez igényelt támogatást 

   b) ha a támogatás megállapításának elmaradása a kérelmező életét veszélyeztetné. 

A támogatás felvételére a támogatottnak a végleges határozat kézhezvételétől számított hat 

hónapon belül van lehetősége a hivatal pénztárában ügyfélfogadási időben. 

 

 

 

286/2020.(XI.30.) 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 szóló 478/2020.(XI.3.) 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:  

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos települési rendszeres gyógyszertámogatásra való jogosultságát 1 év időtartamra - 2020. 

12. 01.  napjától 2021. 11. 30. napjáig szóló érvénnyel megállapítom. 

 

A gyógyszertámogatás összege 8.140,- Ft/hó, azaz: Nyolcezer-egyszáznegyven forint/hó. 

 

Felkérem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a gyógyszertámogatást havonta 

előre, minden hónap 5. napjáig fizesse ki a jogosult részére.  

 

Felhívom a gyógyszertámogatásban részesülő figyelmét, hogy a gyógyszertámogatás 

összegéről utólag, minden hónap 5. napjáig köteles a nevére kiállított számlával 

elszámolni.  

 

Tájékoztatom, hogy meg kell szüntetni a támogatás folyósítását, ha a támogatott 

a) közgyógyellátásra válik jogosulttá, 

b) pétfürdői lakóhelye vagy tartózkodási helye megszűnt, 

c) egymást követő 2 hónapban nem tud elszámolni a támogatás összegével, 

d) meghal.  

 

A c) pont esetében az e hónapokra felvett támogatás jogosulatlan támogatásnak minősül, melyet 

meg kell téríteni.  

 

Felhívom a figyelmét, hogy a jogosultsági feltételeket érintő változásokat - közgyógyellátásra 

való jogosultság megszerzése, pétfürdői lakó-vagy tartózkodási hely megszűnése- hatóságom 

felé 15 napon belül be kell jelentenie. Amennyiben bejelentési kötelezettségének nem tesz 

eleget, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátást kamattal megemelt összegben kell 

visszafizetnie.  

 

 

 

287/2020.(XII.2.) 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 szóló 478/2020.(XI.3.) 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: 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxx szám 

alatti lakos 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 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 Polgármesteri 

Hivatalban. 

 

Az elmaradt pénzfelvételre családgondozónak a végleges határozat kézhezvételétől számított 

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

 

 

 

288/2020.(XII.4.) 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 szóló 478/2020.(XI.3.) 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 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxx lakos (Th.: 

xxxxxxxxxxxxxxx) kérelmező ügyfél részére 25.000, - Ft, azaz: huszonötezer 00/100 forint 

összegű rendkívüli települési támogatást állapítok meg tüzelővásárlásra. 

 

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

véglegessé válását követően fizesse ki részére a hivatal házipénztárában. 

 

Felkérem az ügyfelet, hogy a kifizetéstől számított 30 napon belül számoljon el a támogatás 

felhasználásáról a vásárlást igazoló saját nevére szóló számlával a Pétfürdői Polgármesteri 

Hivatalban. 

 

Felhívom az ügyfél figyelmét, amennyiben a támogatott az elszámolási kötelezettségének 

maradéktalanul nem tesz eleget, az elszámolásra nyitva álló határidő leteltétől számított 

6 hónapon belül önkormányzati támogatásban nem részesülhet, kivéve 

a) a közeli hozzátartozó halála esetén az annak eltemettetéséhez igényelt támogatást 

b) ha a támogatás megállapításának elmaradása a kérelmező életét veszélyeztetné. 

 

A támogatás felvételére a támogatottnak a végleges határozat kézhezvételétől számított hat 

hónapon belül van lehetősége a hivatal pénztárában ügyfélfogadási időben. 

 
 

 

289/2020.(XII.7.) 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 szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben az alábbi határozatot hozom: 

 



Megállapodást kötök a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével a 

ámogató Szolgálai feladatok közül a fogyatékkal élő pétfürdői lakosok szállítására 2021. 

január 1-től  2021. december 31-ig. 

 

Az önkormányzat vállalja, hogy havonta bruttó 383.960.- Ft működési célú pénzeszköz 

átadásával hozzájárul a feladatellátás finanszírozásához. 

 

Jelen határozat mellékletét képező Megállapodást aláírom. 

 

Határidő: a szerződés megkötésére:  2020. december 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

  

 

 
290/2020.(XII.7.) 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 szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben – a képviselők véleményének kikérésével – az alábbi 

határozatot hozom: 

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelete közvilágítás feladat dologi kiadásait 

2.500 ezer forinttal megemelem az általános tartalék terhére 

 

Jelen határozatban foglaltakra a költségvetési rendelet módosítása alkalmával 

figyelemmel leszek. 

 

Határidő: a költségvetés módosítására: 2020. december 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

  

 
 

291/2020.(XII.7.) 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 szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben – a képviselők véleményének kikérésével – az alábbi 

határozatot hozom: 

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelete sportlétesítmények működtetése 

dologi kiadásait 500 ezer forinttal megemelem az általános tartalék terhére 

 

Jelen határozatban foglaltakra a költségvetési rendelet módosítása alkalmával 

figyelemmel leszek. 

 



Határidő: a költségvetés módosítására: 2020. december 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

  

 

 
292/2020.(XII.7.) 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 szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben – a képviselők véleményének kikérésével – az alábbi 

határozatot hozom: 

Az MFP Óvoda nyertes pályázatán kapott támogatás felhasználása érdekében az 

önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletében az alábbi átcsoportosításokat hajtom 

végre: 

Felhalmozási támogatás  

államháztartáson belülre:     + 4 697 eFt 

általános tartalék:     + 4 696 eFt 

Óvoda beruházások 

HMKE tervezés     -    826 eFt 

Szakfeladatra nem sorolható 

MFP Óvoda HMKE tervezés   +    826 eFt 

                     HMKE kivitelezés                         + 4 368 eFt 

                     HMKE kivitelezés általános 

                     költsége                                         +     329 eFt 

                     HMKE műszaki ellenőrzés           +     254 eFt 

általános tartalék              -      254 eFt   

 

Jelen határozatban foglaltakra a költségvetési rendelet módosítása alkalmával 

figyelemmel leszek. 

 

Határidő: a költségvetés módosítására: 2020. december 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 
 

 
293/2020.(XII.7.) 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 szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben – a képviselők véleményének kikérésével – az alábbi 

határozatot hozom: 



Az MFP útépítés nyertes pályázatán kapott támogatás felhasználása érdekében az 

önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletében az alábbi átcsoportosításokat hajtom 

végre: 

Felhalmozási támogatás 

államháztartáson belülre:     + 28 251 eFt 

általános tartalék:     + 28 251 eFt 

Sporttelepi bekötőút 

kivitelezés                + 27 961 eFt 

Sporttelepi bekötőút 

műszaki ellenőrzés                +      290 eFt 

 

Jelen határozatban foglaltakra a költségvetési rendelet módosítása alkalmával 

figyelemmel leszek. 

 

Határidő: a költségvetés módosítására: 2020. december 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

  

 

 
294/2020.(XII.8.) 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 tartalék keretéből a Péti Munkás Testedzők Egyesület részére 2020. 

évben 556.640.- Ft támogatást nyújtok. 

A támogatásból 

- 431.640.- Ft, 4 teljes garnitúra tekebábu beszerzésére, 

- 124.900.- Ft Hitachi 58HK5601 eredményjelző monitor/kijelző vásárlására használható 

fel. 

 

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

szerződést megkötöm. 

 

Határidő: tájékoztatás 2020. december 10. 

       szerződéskötés: 2020. december 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

 

 



295/2020.(XII.8.) 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 szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben – a képviselők véleményének kikérésével – az alábbi 

határozatot hozom: 

A Péti Munkás Testedzők Egyesületének (8105 Pétfürdő, Sporttelep, adószám: 

19900726-1-19) a Magyar Labdarúgó Szövetség TAO programjához benyújtott 2020-

2021 évi sportfejlesztési programja – jelen határozat mellékletét képező – kérelem 

szerinti önrészét, 752 322.- Ft-ot, biztosítom. 

Az önrész fedezete az önkormányzat 2020. évi költségvetése céltartalékának civil 

szervezetek pályázati önrésze. 

 

A támogatási szerződést a határozatban foglaltak szerint megkötöm. 

 

Határidő: a költségvetés módosítására: 2020. december 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
 
 

 

296/2020.(XII.9.) 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 szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben az alábbi határozatot hozom: 
 

Sári Erika Pétfürdő, 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, 

Ady Endre u. 10. szám alatti lakóépület felújításához Sári Erikát 1.800 000. - Ft vissza 

nem térítendő támogatásban részesítem. 

 

Fedezet a 2020. évi költségvetés általános tartaléka. 

 

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

költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat figyelembe veszem. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2020. december 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

 

 



297/2020.(XII.9.) 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 szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben az alábbi határozatot hozom: 

 

A település környezeti állapotáról készült 2020. évi beszámolót elfogadom. 

 

Határidő: a beszámoló közzétételére: 2020. december 15. 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 
 

298/2020.(XII.9.) 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 szóló 478/2020.(XI.3.) 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 (xxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos 

kérelmező ügyfél részére 10.000, - Ft, azaz: tízezer 00/100 forint összegű rendkívüli települési 

támogatást állapítok meg. 

 

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

véglegessé válását követően a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozója részére 

fizesse ki a hivatal házipénztárában. 

 

Felkérem a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozóját, hogy gondoskodjon  kérelmező 

igényei szerint részére élelmiszer vásárlásáról, és a vásárlás igazolásáról szóló számlával 

15 napon belül számoljon el a Pétfürdői Polgármesteri Hivatalban. 

Az elmaradt pénzfelvételre családgondozónak a végleges határozat kézhezvételétől számított 

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

 

 

 
299/2020.(XII.9.) 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 szóló 478/2020.(XI.3.) 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 (xxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos kérelmező ügyfél részére 10.000, - Ft, azaz: tízezer 00/100 forint összegű rendkívüli 

települési támogatást állapítok meg. 

 

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

véglegessé válását követően a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozója részére 

fizesse ki a hivatal házipénztárában. 

 

Felkérem a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozóját, hogy gondoskodjon  kérelmező 

igényei szerint részére élelmiszer vásárlásáról, és a vásárlás igazolásáról szóló számlával 

15 napon belül számoljon el a Pétfürdői Polgármesteri Hivatalban. 

 

Az elmaradt pénzfelvételre családgondozónak a végleges határozat kézhezvételétől számított 

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

 

 

 
300/2020.(XII.9.) 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 szóló 478/2020.(XI.3.) 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: 

 

xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos kérelmező 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. 

 

Az elmaradt pénzfelvételre a végleges határozat kézhezvételétől számított hat hónapon belül 

van lehetősége a hivatal pénztárában, ügyfélfogadási időben. 

 

 

 

301/2020.(XII.10.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat 

polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben az alábbi határozatot hozom: 

 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/A. § (1) bekezdése 

alapján Harangi Lajosné 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakost 2021. 

január 1. napjától Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata által működtetett iskolai 



konyhák és ebédlők konyhai dolgozó, takarítói feladatok ellátására, 9112 FEOR számú 

konyhai kisegítő, takarító munkakörbe, teljes munkaidőben (heti 40 óra) történő 

foglalkoztatással kinevezem.  

 

Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 61. §-a, 

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 6. 

melléklete szerinti bértábla, és Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi 

költségvetéséről szóló 2/2020. (III.02.) önkormányzati rendelete alapján bruttó 

183.080,- Ft-ban állapítom meg. 

 

Egyéb munkáltatói jogkörömben eljárva Harangi Lajosné kinevezési okmányainak 

elkészítéséről gondoskodom. 

 

Határidő: 2020. december 20. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
 

 

 

302/2020.(XII.11.) 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 szóló 478/2020.(XI.3.) 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 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxx szám 

alatti lakos települési rendszeres gyógyszertámogatásra való jogosultságát 1 év időtartamra - 

2021. 01. 01.  napjától 2021. 12. 31. napjáig szóló érvénnyel megállapítom.   

 

A gyógyszertámogatás összege 7.603,- Ft/hó, azaz: Hétezer-hatszázhárom forint/hó. 

 

Határozatom egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy 

a megállapított támogatást utalja át a jogosult xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú 

számlájára. 

 

Felhívom a gyógyszertámogatásban részesülő figyelmét, hogy a gyógyszertámogatás 

összegéről utólag, minden hónap 5. napjáig köteles a nevére kiállított számlával 

elszámolni.  

 

Tájékoztatom, hogy meg kell szüntetni a támogatás folyósítását, ha a támogatott 

a) közgyógyellátásra válik jogosulttá, 

b) pétfürdői lakóhelye vagy tartózkodási helye megszűnt, 

c) egymást követő 2 hónapban nem tud elszámolni a támogatás összegével, 

d) meghal. 

 

A c) pont esetében az e hónapokra felvett támogatás jogosulatlan támogatásnak minősül, melyet 

meg kell téríteni. 



 

Felhívom a figyelmét, hogy a jogosultsági feltételeket érintő változásokat - közgyógyellátásra 

való jogosultság megszerzése, pétfürdői lakó-vagy tartózkodási hely megszűnése- hatóságom 

felé 15 napon belül be kell jelentenie. Amennyiben bejelentési kötelezettségének nem tesz 

eleget, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátást kamattal megemelt összegben kell 

visszafizetnie. 

 

 

 

303/2020.(XII.15.) 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 szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben az alábbi határozatot hozom: 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés b) pontja alapján az 

Önkormányzat 2021-2024 évekre szóló Stratégiai ellenőrzési tervét e határozat 

mellékleteként jóváhagyom. 

 

Határidő: a határozat Belső ellenőr részére történő megküldésre: 2020. december 21. 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 
 
 

a 303/2020. (XII. 15.) számú határozat melléklete 

 

 

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERV 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata részére 

2021-2024. időszakra 

 

 

Jelen stratégiai ellenőrzés terv összeállítás a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet előírásai alapján került 

összeállításra. 

 

a.) hosszú távú célkitűzésekés stratégiai célok: 

 

Az Önkormányzat belső ellenőrzéssel alátámasztott hosszú távú célja, hogy mind a hatósági, mind a 

település ellátási és fejlesztési tevékenységek során megfelelő módon biztosítsa a belső kontroll 

rendszerben előírt utólagos ellenőrzési tevékenységet, továbbá annak megállapításai segítségével 

javítsák mind a kontrollrendszert, mind a működés szabályozást. 

 

b.) a belső kontrollrendszer általános értékelése: 

 

A belső kontrollrendszer kialakításának, működtetésének és annak évenkénti önértékelése a 

költségvetési szervek vezetőinek feladata.  



Az Önkormányzat a költségvetési szervek vezetőinek beszámolása során ellenőrzi 

alkalmazását, illetve az éves költségvetés beterjesztésekor és elfogadásakor annak működési 

feltételeinek biztosítása révén gondoskodik annak alkalmazhatóságáról. 

 

c.) kockázati tényezők és értékelésük: 

 

Az Önkormányzat a következő kockázati tényezők folyamatos ellenőrzését tartja indokoltnak: 

 

o pénzügyi hatással járó gazdasági események 

állami normatívák elszámolása 

pénzkezelés 

költségvetési bevételek beszedése 

befektetés kezelések 

költségvetések kialakítása 

gazdasági beszámolók 

o az önkormányzat által alapított egységek működési rendszerének felügyelete 

költségvetési szervek működése 

önkormányzati tulajdonú társaságok működése 

hatósági feladat ellátás biztosítása PH egységein belül 

o pénzügyi és reál folyamatok biztosítása 

szabályozottság vizsgálata 

azok betartásának ellenőrzése 

egyes egyedi projektek eleminek vizsgálata 

    (pl.: kötelezettségvállalás, személyügy, adóbehajtás, leltározás, selejtezés, stb.) 

 

d.) a belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési terv: 

 

Az Önkormányzat a belső ellenőrzési tevékenységet külső vállalkozó bevonásával kívánja ellátni. 

Emiatt a képzettségre vonatkozó jogszabályi előírások biztosítása nem terheli az Önkormányzatot, 

az a vállalkozó feladata, ugyanúgy, mint a továbbképzéseken való részvétel. 

 A fentiek biztosítása érdekében ezeket a vállalkozási szerződésben, mint szerződési feltételeket, 

rögzíteni kell. 

 

e.) szükséges erőforrások: 

 

Az előző pontban rögzítettek miatt erőforrás gazdálkodás nem szükséges, a belső ellenőrzés erőforrás 

igénybevételének meghatározása az éves ellenőrzési terv jóváhagyásával alakul ki. 

 

f.) az a.)-c.) pontok alapján meghatározott ellenőrzési prioritások és ellenőrzési gyakoriságok: 

 

A fentiek alapján az éves belső ellenőrzési terv összeállításakor a következőket írjuk elő: 

o évente ellenőrizendő a pénzügyi hatási események egy-egy eleme, de minden évben kiemelten kell 

kezelni az igénybe vett állami normatívák alátámasztottságának vizsgálatát. 

o minden évben belső ellenőrzést kell tartani egy önkormányzati alapítású költségvetési szervnél vagy 

egy önkormányzati tulajdonú társaságnál. 

o évente kell valamely folyamat szabályozottságát, vagy szabályosságát ellenőrizni. 

o az éves belső ellenőrzési terv összeállításakor a fentieken kívül figyelembe veendő: 

I. az előző időszakban végrehajtott külső vagy belső ellenőrzések során feltárt hiányosságok alapján 

készített intézkedési tervek végrehajtásának ellenőrzése. 

II. A Képviselő-testület tagjai által felvetett ellenőrizendő témák. 

o előre nem látott ellenőrzési igények felmerülése miatt tartalék napokat kell az ellenőrzési tervbe 

beállítani. 

o  mivel a belső ellenőr látja el a belső ellenőrzési vezetői feladatok nagy részét, így a belső 

kontrollrendszerrel, illetve ellenőrzéssel és azok szabályozásával kapcsolatos tanácsadói, valamint 

adminisztrációs feladatokra is kell napokat tervezni. 



 

304/2020.(XII.15.) 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 szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben az alábbi határozatot hozom: 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 2021. évi 

ellenőrzési tervet e határozat melléklete szerint jóváhagyom. 

 

Határidő az éves ellenőrzési jelentés előterjesztésére: a 2021. évre vonatkozó  

                zárszámadási rendelet előterjesztésével egyidejűleg. 

Felelős az éves ellenőrzési jelentés előterjesztéséért: Horváth Éva polgármester 

             a belső ellenőrzés működtetéséért: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

 
305/2020.(XII.15.) 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 szóló 478/2020.(XI.3.) 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: 

 

xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

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

települési támogatást állapítok meg.  

 

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

véglegessé válását követően fizesse ki részére a hivatal házipénztárában. 

 

Az elmaradt pénzfelvételre a végleges határozat kézhezvételétől számított hat hónapon belül 

van lehetősége a hivatal pénztárában, ügyfélfogadási időben. 

 

 

 
306/2020.(XII.15.) 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 szóló 478/2020.(XI.3.) 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: 

 

xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxx 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 a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozója részére 

fizesse ki a hivatal házipénztárában. 

 

Felkérem a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozóját, hogy gondoskodjon kérelmező 

igényei szerint részére élelmiszer vásárlásáról, és a vásárlás igazolásáról szóló számlával 

15 napon belül számoljon el a Pétfürdői Polgármesteri Hivatalban. 

 

Az elmaradt pénzfelvételre családgondozónak a végleges határozat kézhezvételétől számított 

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

 

 

 

307/2020.(XII.15.) 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 szóló 478/2020.(XI.3.) 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: 

 

xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos kérelmező ügyfél részére 2020. december 1. napjától 2021. január 31. napjáig terjedő 

időszakra 20.000, - Ft, azaz: Húszezer 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 január hónapban 2021. január 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 vásárlásáról, és a vásárlás igazolásáról szóló számlával 

15 napon belül számoljon el a Pétfürdői Polgármesteri Hivatalban. 

 

Az elmaradt pénzfelvételre családgondozónak a végleges határozat kézhezvételétől számított 

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

 

 



 

308/2020.(XII.15.) 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 szóló 478/2020.(XI.3.) 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: 

 

xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxx szám alatti lakos 

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

támogatást állapítok meg.  

 

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

véglegessé válását követően fizesse ki részére a hivatal házipénztárában. 

 

Az elmaradt pénzfelvételre a végleges határozat kézhezvételétől számított hat hónapon belül 

van lehetősége a hivatal pénztárában, ügyfélfogadási időben. 

 

 

 

309/2020.(XII.16.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat 

polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben, figyelemmel a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 5/A §-ára, az alábbi 

határozatot hoztam: 

 
A Péti Munkás Testedzők Egyesülete (továbbiakban: PMTE) részére a veszélyhelyzet 

ideje alatt képviselő-testületi határkörben meghozott 79/2020.(IV.17.) számú 

polgármesteri határozattal a civil szervezetek pénzügyi támogatási keretéből megítélt 

támogatási összeg felhasználását az egyesület kérelmére az alábbiak szerint módosítom: 
 

Az egyesület az/a 

a) oktatás, továbbképzés költségeire kapott 50 ezer forintot a tagdíj, nevezési díj, 

játékvezetői díj, terembérleti díj,  

b) sportorvosi vizsgálat költségeire kapott 500 ezer forintból megmaradt 45 ezer forintot 

versenyekre történő utazás 

költségeire használhatja fel. 

 

Jelen határozatról tájékoztatom a PMTE-t, valamint a támogatási szerződést módosítom. 

 

Határidő: tájékoztatás 2020. december 18. 

       szerződéskötés: 2020. december 22. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 



 

310/2020.(XII.16.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat 

polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben, figyelemmel a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 5/A §-ára -a Humán 

Bizottság tagjaival egyeztetve - az alábbi határozatot hoztam: 

 
A Peytu Íjász Hagyományőrző Egyesülete (Peytu) részére a veszélyhelyzet ideje alatt 

képviselő-testületi határkörben meghozott 68/2020.(IV.16.) számú Polgármester 

Határozattal 450.000.- Ft támogatást nyújtottam világbajnokságon való részvételükre.  

Az egyesület kérésére a Humán Bizottság 177/2020.(IX.07.) számú határozattal a civil 

szervezetek pénzügyi támogatási keretéből megítélt támogatási összeg felhasználását 

már más megjelölt célra engedélyezte. Ezen új feladatok között az íjászcélok vásárlását 

a Bizottság 200.000.- Ft-tal támogatta.  

 

Az egyesület újabb kérelmét - íjászcélok vásárlására – elutasítom. 
 

Felhívom az Egyesület figyelmét, hogy a támogatott feladat elmaradása miatt 2020. december 

31-ig a saját hatáskörben átcsoportosítható 15%-on felüli összegre visszafizetési kötelezettsége 

keletkezett.  

 

Jelen határozatról tájékoztatom a Peytu Íjász Hagyományőrző Egyesületet. 

 

Határidő: az egyesület tájékoztatására: 2020. december 22. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 
311/2020.(XII.16.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a 

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

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben, figyelemmel a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 5/A §-ára, az alábbi határozatot hoztam: 

 
A Napsugár Alapítvány a gyermekekért (továbbiakban: Napsugár Alapítvány) részére a 

veszélyhelyzet ideje alatt képviselő-testületi határkörben meghozott 107/2020.(IV.27.) számú 

polgármesteri határozattal a civil szervezetek pénzügyi támogatási keretéből megítélt 

támogatási összeg felhasználását az egyesület kérelmére az alábbiak szerint módosítom: 
 

A 2020. április 30-án kelt támogatási szerződés 2. pontjának helyébe a következő lép: 

 



A támogatásból 

 a.) 300.000.- Ft az iskola tanulóinak tanulmányi versenyeken való részvételének 

támogatására, nevezési díjra és jutalmazásra 

b.) 300.000.- Ft laptopok beszerzésére 

használható fel. 

A b) pont szerinti beszerzés feltétele, hogy a laptopok feletti tulajdonjog (rendelkezés, 

használat, birtoklás) az Alapítványé marad.   
 

Jelen határozatról tájékoztatom a Napsugár Alapítványt, valamint a támogatási szerződést 

módosítom. 

 

Határidő: tájékoztatás 2020. december 18. 

       szerződéskötés: 2020. december 22. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
 
 

 

312/2020.(XII.21.) 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 szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben az alábbi határozatot hoztam: 

 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) 

pontjában foglalt kötelezettségnek eleget téve a 2019. január 1-től betöltetlen pétfürdői 

házi gyermekorvosi körzetben történő feladatellátás érdekében megkötött megbízási 

szerződést a határozat melléklete szerint módosítom. 

 

A megbízási szerződés módosítást aláírom, a határozatot és a szerződésmódosítást a 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő illetékes szerve, valamint a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi 

Osztálya részére megküldöm. 

 

Határidő: a szerződés módosítás aláírására, megküldésére: 2020. december 28. 

Felelős:  Horváth Éva polgármester 

               

 

 
313/2020.(XII.21.) 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 szóló 478/2020.(XI.3.) 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: 



 

xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő  xxxxxxxxxxxxxxx) kérelmező ügyfél 

részére 25.000, - Ft, azaz: Huszonötezer 00/100 forint összegű. rendkívüli települési 

támogatást állapítok meg tüzelővásárlásra.  

 

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

véglegessé válását követően fizesse ki részére a hivatal házipénztárában. 

 

Felkérem az ügyfelet, hogy a kifizetéstől számított 30 napon belül számoljon el támogatás 

felhasználásáról a vásárlást igazoló saját névre szóló számlával a pétfürdői Polgármesteri 

Hivatalban.  

 

Felhívom az ügyfél figyelmét, amennyiben elszámolási kötelezettségének maradéktalanul 

nem tesz eleget, az elszámolásra nyitva álló határidő leteltétől számított 6 hónapon belül 

önkormányzati támogatásban nem részesülhet, kivéve 

a) a közeli hozzátartozó halála esetén az annak eltemettetéséhez igényelt támogatást, 

b) ha a támogatás megállapításának elmaradása a kérelmező életét veszélyeztetné. 

 

A támogatás felvételére a támogatottnak a végleges határozat kézhezvételétől számított hat 

hónapon belül van lehetősége a hivatal pénztárában ügyfélfogadási időben. 

 

 

314/2020.(XII.23.) 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 szóló 478/2020.(XI.3.) 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:  

 

xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos kérelmező részére 2020. december 1. napjától 2021. február 28. 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 január hónapban 2021. január 5-ig 

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

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

véglegessé válását követően fizesse ki részére a hivatal házipénztárában. 

Az elmaradt pénzfelvételre a végleges határozat kézhezvételétől számított hat hónapon belül 

van lehetősége a hivatal pénztárában, ügyfélfogadási időben. 

 

 

 



 

315/2020.(XII.29.) 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 szóló 478/2020.(XI.3.) 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:  

 

xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos települési rendszeres gyógyszertámogatásra való jogosultságát 1 év időtartamra - 2021. 

01. 01.  napjától 2021. 12. 31. napjáig szóló érvénnyel megállapítom.   

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

Felkérem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a gyógyszertámogatást havonta 

előre, minden hónap 5. napjáig fizesse ki a jogosult részére.  

Felhívom a gyógyszertámogatásban részesülő figyelmét, hogy a gyógyszertámogatás 

összegéről utólag, minden hónap 5. napjáig köteles a nevére kiállított számlával 

elszámolni.  

Tájékoztatom, hogy meg kell szüntetni a támogatás folyósítását, ha a támogatott 

a) közgyógyellátásra válik jogosulttá, 

b) pétfürdői lakóhelye vagy tartózkodási helye megszűnt, 

c) egymást követő 2 hónapban nem tud elszámolni a támogatás összegével, 

d) meghal. 

 

A c) pont esetében az e hónapokra felvett támogatás jogosulatlan támogatásnak minősül, melyet 

meg kell téríteni. 

Felhívom a figyelmét, hogy a jogosultsági feltételeket érintő változásokat - közgyógyellátásra 

való jogosultság megszerzése, pétfürdői lakó-vagy tartózkodási hely megszűnése- hatóságom 

felé 15 napon belül be kell jelentenie. Amennyiben bejelentési kötelezettségének nem tesz 

eleget, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátást kamattal megemelt összegben kell 

visszafizetnie. 
 

 


