
237/2021.(V.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 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 Polgárőrség beszámolóját a 2020. évi szakmai tevékenységéről elfogadom.  

 

 

 
238/2021.(V.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 és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben 

– a Képviselő-testület véleményét kikérve – az alábbi határozatot hoztam: 

 

Az Önkormányzat és a Pétfürdő Polgárőrség közötti Együttműködési Megállapodás 

alapján a Polgárőrség részére 650.000,- Ft, 2022. május 15-ig felhasználható működési 

támogatást állapítok meg.  

 

A támogatás fedezete az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében az átadott 

pénzeszközök feladaton előirányzott összeg. 

 

A határozat mellékletét képező támogatási szerződést megkötöm. 

 

Határidő szerződés megkötésére: 2021. május 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 
 

238/2021.(V.20.) számú határozat melléklete 

 

 

SZERZŐDÉS 

 

amely köttetett egyfelől Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata (8105 Pétfürdő 

Berhidai út 6./C) képviseletében eljáró Horváth Éva polgármester (a továbbiakban 

Adományozó), másfelől Pétfürdő Polgárőrsége (8105 Pétfürdő Berhidai út 52.) 

képviseletében eljáró Lujber Tibor elnök (a továbbiakban Adományozott) között az 

alábbiak szerint: 

 

 



1.) Az Adományozó és az Adományozott között a település Képviselő-testületének 

120/2008.(IV.24.) számú Határozata alapján kötött Együttműködési Megállapodás 

értelmében a Felek közös célja Pétfürdő Nagyközség közbiztonságának javítása, a 

lakosság biztonságérzetének növelése. 

 

2.) Pétfürdő Polgárőrsége a saját hatás- és jogkörében eljárva eleget kíván tenni 

Magyarország Kormányának közbiztonsági koncepciója, az Országos Polgárőr 

Szövetség szakmai irányelvei, a hivatkozott Együttműködési Megállapodás tartalmának, 

mindezek törvényi elvárásainak. Különös tekintettel a polgárőrségről szóló 2011. évi 

CLXV. törvényre. Szakmai feladatként Pétfürdő Polgárőrsége továbbra is részt vállal a 

települési rendezvények biztosításában. 

 

3.) Az Adományozó a 238/2021.(V.20.) számú határozata alapján 650.000,- forint 

támogatást nyújt az Adományozottnak. 

 

4.) A kapott támogatásról Adományozott 2022. május 15-ig köteles elszámolni.  

 

5.) Az Adományozó vállalja, hogy a határozatban megállapított összeget a jelen 

Szerződés aláírásától számított hét banki munkanapon belül az Adományozott Zirci 

Takarékszövetkezetnél vezetett 73900212-10003286 számú számlájára utalja. 

 

6.) Mind az Adományozó, mind az Adományozott kijelenti, hogy köztartozása nincs. 

 

7.) A jelen Szerződéssel kapcsolatos kérdésekben a hatályos Ptk. és a vonatkozó egyéb 

jogszabályok az irányadók. 

 

8.) A jelen Szerződést a Felek képviselői elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezően a mai napon aláírják. 

 

 

P é t f ü r d ő, 2021. május hó ..... napján 

 

 

 

             Horváth Éva                                                                Lujber Tibor 

             polgármester                                                                       elnök 

 

Pénzügyileg ellenjegyeztem 2021. május ... napján 

 

 

Sipos Szilvia 

csoportvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 



239/2021.(V.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 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: 

 

xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx) Lakóhely: 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxx 

kérelmező ügyfél részére 2021. május 1. napjától 2021. július 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 június hónapban 2021. június 5-ig, 

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

 

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

véglegessé válását követően fizesse ki kérelmező 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. 

 


