
218/2021.(V.3.) 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, xxxxxxxxxxxxxxxx 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 fizesse ki részére a hivatal házipénztárában. 

 

Az elmaradt pénzfelvételre az ügyfélnek a végleges határozat kézhezvételétől számított hat 

hónapon belül van lehetősége a hivatal pénztárában, ügyfélfogadási időben. 

Tájékoztatom, hogy jelen határozat a közléssel véglegessé válik. 

 

 

 

219/2021.(V.3.) 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: 

 

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: 2021. május 3. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 
220/2021.(V.3.) 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 Pétkomm Kft. 2020. december 31-i egyszerűsített éves beszámolóját 

411.054 ezer Ft mérleg főösszeggel 

     -1.554 ezer Ft adózott eredménnyel 

elfogadom. 

 

A Pétkomm Kft. a mérleg szerinti eredményt helyezze eredménytartalékba. 

 

 

 
221/2021.(V.3.) 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 Pétkomm Kft. 2020. évi szakmai tevékenységéről és a távhőszolgáltatási tevékenység 

kintlévőségének 2020. évi alakulásáról szóló beszámolókat elfogadom. 

 

 

 
222/2021.(V.3.) 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: 

Az Alapító okirat 11.3 pontja szerinti kizárólagos alapítói hatáskörében eljárva a 

Pétkomm Kft. ügyvezetőjének – a Pétkomm Kft. és a DS Gázszerelő Bt. között, 

„Pétfürdő, Távhő primer bekötővezeték kiépítése Hősök tere 10. épülethez, hőközpont 

kiépítése és rákötése gerincvezetékre, valamint a Hősök tere 11. épület ellátását biztosító 

új szekunder vezetékszakasz a P2 jelű csatlakozási pontig, a kiviteli tervben szereplő II. 

ütemre vonatkozóan” tárgyban a vállalkozó által megadott áron a feladat elvégzésére 

vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséhez szükséges – kötelezettségvállaláshoz a 

jóváhagyást megadom. 

A jelen határozatról tájékoztatom a Pétkomm Kft. ügyvezetőjét. 

Határidő a határozat megküldésére: 2021. május 5. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
 



 

223/2021.(V.3.) 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: 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (5) bekezdése szerinti 

feladatkörömben eljárva hozzájárulok, hogy Berhida Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a rendelet-tervezet szerinti rendeletet megalkossa. 

 

A határozatot megküldöm Berhida Város Polgármestere részére. 

 

Határidő: 2021. május 7. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
 


