
185/2021.(III.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 és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a Képviselő-testület 

véleményét kikérve, az alábbi határozatot hoztam: 

 

A Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság beszámolóját a 2020. évi tevékenységéről 

elfogadom.  

 

A határozatot megküldöm a Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság 

tűzoltóparancsnokának. 

 

Határidő: 2021. március 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

 

186/2021.(III.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 és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a Képviselő-testület 

véleményét kikérve, az alábbi határozatot hoztam: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. évi közbeszerzési tervét e 

határozat melléklete szerint jóváhagyom. 

Felkérem a jegyzőt, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 43. § (2) 

bekezdés a) pontja szerinti közzétételéről gondoskodjon. 

 

 

Határidő: 2021. március 31. 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző  

 

 

Melléklet a 186/2021.(III.29.) számú határozathoz 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi közbeszerzési terve 

       

  

A közbeszerzés 

tárgya  

Beszerzési 

tárgy  Irányadó Időbeli ütemezés 

Tevezett 

közbeszerzési 

  és mennyisége kategóriája eljárásrend Eljárás megindítása, Szerződés teljesítése, eljárás típusa 

        közbeszerzés megv. illetve szerződés   

Sorsz.        tervezett időpontja időtartama   



             

I. Árubeszerzés  -  - -  -   - 

              

II. Építési beruházás - - - - - 

         

III. 

Szolgáltatás 

rendelés - - - - - 

         

IV. Építési koncesszió - - - - - 

         

V. 

Szolgáltatási 

koncesszió - - - - - 

              

 

 

 

 

187/2021.(III.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 és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, figyelemmel a Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 

5/A. §-ára, az alábbi határozatot hoztam: 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

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

települési támogatást állapít meg.  

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

véglegessé válását követően a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozója részére 

fizesse ki a hivatal házipénztárában. 

Felkérem a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozóját, hogy gondoskodjon 

személyesen a kérelmező gyermekei részére élelmiszer, gyógyszer vásárlásáról, és a 

vásárlás igazolásáról szóló számlával a készpénz felvételétől számított 15 napon belül 

számoljon el a Pétfürdői Polgármesteri Hivatalban.  

Az elmaradt pénzfelvételre családgondozónak a végleges határozat kézhezvételétől számított 

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

Tájékoztatom, hogy jelen határozat a közléssel véglegessé válik. 

 

 

 

 

 

 



188/2021.(III.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 és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, figyelemmel a Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 

5/A. §-ára, az alábbi határozatot hoztam: 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxx kérelmező 

ügyfél részére 2021. március 1. napjától 2021. május 31. napjáig terjedő időszakra 45.000, 

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

meg. 

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

a) 15.000,- Ft a határozat kézhezvételét követően, 

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

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

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

véglegessé válását követően a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozója részére 

fizesse ki a hivatal házipénztárában. 

Felkérem a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozóját, hogy gondoskodjon 

személyesen a kérelmező részére gyógyszer, élelmiszer, tisztító- és tisztálkodószerek 

vásárlásáról, és a vásárlás igazolásáról szóló számlával a készpénz felvételétől számított 

15 napon belül számoljon el a Pétfürdői Polgármesteri Hivatalban.  

Az elmaradt pénzfelvételre családgondozónak a végleges határozat kézhezvételétől számított 

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

Tájékoztatom, hogy jelen határozat a közléssel véglegessé válik. 


