
 

196/2021.(IV.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 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: 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxxx szám 

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

települési támogatást állapít 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. 

 

Tájékoztatom, hogy jelen határozat a közléssel véglegessé válik. 

 

 

 

 

197/1/2021.(IV.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 és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az alábbi határozatot hoztam: 

 

Gáspár Zsolt Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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 Ferenc utca 26. szám alatti lakóépület felújításához Gáspár Zsoltot 1.200 000. 

- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítem. 

 

Fedezet a 2021. évi költségvetés céltartaléka. 

 

A határozat mellékletét képező támogatási szerződést megkötöm, egyúttal a 2021. évi 

költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat figyelembe veszem. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2021. április 20. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 



197/2/2021.(IV.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 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: 

 

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

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

7. § (4) bekezdése alapján, mivel a Bakony Bike Kerékpáros Egyesület hiánypótlása nem 

érkezett be, a 2021. évi támogatási kérelmét elutasítom. 

 

Jelen határozatról tájékoztatom a Bakony Bike Kerékpáros Egyesületet. 

 

Határidő: tájékoztatás 2021. április 12. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

 

198/2021.(IV.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 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: 

 

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

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

2.§ (1) bekezdésében foglalt feladatok megvalósításának érdekében a költségvetés civil 

szervezetek pénzügyi támogatási keretéből a Dance Action Sportegyesület részére 2021. 

évben 1.371.000.- Ft támogatást nyújtok. 

 

A támogatás 6 db mobil balett tükör vásárlására használható fel. 

 

Jelen határozatról tájékoztatom a Dance Action Sportegyesületet, valamint a támogatási 

szerződést megkötöm. 

 

Határidő: tájékoztatás 2021. április 12. 

       szerződéskötés: 2021. április 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 



199/2021.(IV.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 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: 

 

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

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

2.§ (1) bekezdésében foglalt feladatok megvalósításának érdekében a költségvetés civil 

szervezetek pénzügyi támogatási keretéből a Moto-Complet SE részére 2021. évben 

110.000.- Ft támogatást nyújtok. 

 

A támogatásból 

- 30.000.- Ft működésre, 

- 80.000.- Ft sporteszköz vásárlására használható fel. 

 

Jelen határozatról tájékoztatom a Moto-Complet SE-t, valamint a támogatási szerződést 

megkötöm. 

 

Határidő: tájékoztatás 2021. április 12. 

       szerződéskötés: 2021. április 15. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

200/2021.(IV.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 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: 

 

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

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

2.§ (1) bekezdésében foglalt feladatok megvalósításának érdekében a költségvetés civil 

szervezetek pénzügyi támogatási keretéből a Mozgássérültek Várpalotai Egyesülete részére 

2021. évben 390.000.- Ft támogatást nyújtok. 

 

A támogatásból 

- 300.000.- Ft működésre, 

- 90.000.- Ft a Tamási Termálfürdőbe tervezett kirándulás úti- és szállítási költségeire, 

valamint a Sportnap költségeire használható fel. 



 

Jelen határozatról tájékoztatom a Mozgássérültek Várpalotai Egyesületét, valamint a 

támogatási szerződést megkötöm. 

 

Határidő: tájékoztatás 2021. április 12. 

       szerződéskötés: 2021. április 14. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

201/2021.(IV.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 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: 

 

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

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

2.§ (1) bekezdésében foglalt feladatok megvalósításának érdekében a költségvetés civil 

szervezetek pénzügyi támogatási keretéből a Péti Nyugdíjas Klub Egyesület részére 2021. 

évben 374.000.- Ft támogatást nyújtok. 

 

A támogatásból 

- 24.000.- Ft működésre, 

- 350.000.- Ft Balatonfüredi, Balatonszárszói, Sümegi és Pápa utak útiköltségeire, 

valamint Balatonszárszói szállásköltségre használható fel.  

 

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

szerződést megkötöm. 

 

Határidő: tájékoztatás 2021. április 12. 

       szerződéskötés: 2021. április 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

202/2021.(IV.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 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: 



 

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 Peytu Íjász Hagyományőrző Egyesület részére 

2021. évben 300.000.- Ft támogatást nyújtok. 

 

A támogatás a nyári és az őszi versenyek költségeire, valamint célok vásárlására 

használható fel. 

 

Jelen határozatról tájékoztatom a Peytu Íjász Hagyományőrző Egyesületet, valamint a 

támogatási szerződést megkötöm. 

 

Határidő: tájékoztatás 2021. április 12. 

       szerződéskötés: 2021. április 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
 


