
224/2021.(V.5.) 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-vel együttműködési megállapodást kötök. A megállapodás a határozat 

mellékletét képezi.  

 

Határidő aláírásra: 2021. május 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
 
 
 

225/2021.(V.5.) 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. ügyvezetőjének a 2020. évi prémiumfeladatok végrehajtásáról szóló 

önértékelését - figyelemmel a Képviselő-testület tagjainak írásbeli véleményére - elfogadom és 

a premizálásáról szóló 112/2020.(V.11.) számú határozatban foglaltak végrehajtását az 

alábbiak szerint értékelem: 

 

I. Prémium feladatok 

 

1. Működéshez és szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok 

 

1.1 A távfűtés kintlévősége a bázisévhez képest nem növekedhet. 

keret: a feladathoz előirányzott keret 15 %-a 

végrehajtás: 100 % 

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

szolgáltatási szünet nem fordulhat elő. 

 keret: feladatra előirányzott keret 10 %-a 

 végrehajtás: 100 % 

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

tartalmazzon a társaságnál folyó munkánál jelentős elmarasztaló megállapítást. 

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

 keret: feladatra előirányzott keret 10 %-a 

 végrehajtás: 100 % 

1.4.  A megrendelt parkgondozási munkák panaszmentes elvégzése 

 keret: feladatra előirányzott keret 40 %-a 



 végrehajtás: 100 % 

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

elvégzése 

 keret: a feladatra előirányzott keret 25 %-a 

 végrehajtás: 100 % 

 

2. Távhővezeték rekonstrukció 

 

2.1.        Hősök terei rekonstrukció II. ütem 

keret: a feladatra előirányzott keret 100%-a 

végrehajtás: 100 % 

 

II. Prémium kifizetés 

 

A prémium kiírás 5. pontja szerint „a kifizetés feltétele, hogy a cég nem veszteséges”. 2020. 

évben a Pétkomm Kft. 2020. évi adózott eredménye -1.554 ezer forint. 

 

A fentiek alapján nem engedélyezem a Prémium kifizetését, melyről az Ügyvezetőt 

tájékoztatom. 

 

Határidő: 2021. május 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

226/2021.(V.5.) 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. ügyvezetőjének premizálása érdekében 2021. évre a határozat melléklete 

szerinti prémiumfeladatokat tűzöm ki. 

 

A prémium kifizetés feltétele a Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadását követően, a 

kitűzésben szereplő feladatok végrehajtásának értékelése. 

 

Határidő az ügyvezető tájékoztatására: 2021. május 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

226/2021.(V.05.) számú határozat melléklete 

 

Prémium kiírás a Pétkomm Kft. ügyvezetője részére 

 

1.  Prémiumfeladatok teljesítésének ideje: 2021. január 01. – 2021. december 31. 

 

2.  Bázisév 2020. január 01 – 2020. december 31. 

 



3. Kitűzött prémium összege: éves prémiumkeret: az ügyvezető 2021. december 31-én 

érvényes bruttó bérének 3-szorosa, melyből a  

 

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

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

 

4. Prémiumfeladatok értékelése: a 2021. évi gazdasági év és szakmai beszámoló 

elfogadását követően a Képviselő-testület által. 

 

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

A kifizetés feltétele, hogy a cég nem veszteséges. 

 

6. Prémium feladatok 

 

6.1.  Működéshez és szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok 

 

6.1.1 A távfűtés kintlévősége a bázisévhez képest nem növekedhet. 

keret: 15 %-a 

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

szolgáltatási szünet nem fordulhat elő. 

 keret: 5 %-a  

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

tartalmazzon a társaságnál folyó munkánál jelentős elmarasztaló megállapítást. 

Jelentősnek minősül az olyan körülmény, melyet a Felügyelő Bizottság annak 

minősít. 

 keret: 10 %-a  

6.1.4.  A megrendelt parkgondozási munkák panaszmentes elvégzése 

 keret: 40 %-a  

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

elvégzése 

 keret: 25 %-a 

 

6.1.1. Hősök terei rekonstrukció III. ütem 

 

 

 

227/2021.(V.5.) 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 Gondozási Központ beszámolóját a 2020. évi tevékenységéről elfogadom. 

 

 
 


