
249/2021.(V.28.) 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 2020. évi maradványát az alábbiak szerint állapítom meg és hagyom jóvá: 

 

 

Alaptevékenység maradványa:                                 466.687 ezer Ft. 

 

Kötelezettséggel terhelt maradvány:                            72.722 ezer Ft. 

 

Alaptevékenység szabad maradványa:                          393.965 ezer Ft. 

    

Normatíva visszafizetés:                                             6.270 ezer Ft. 

 

Maradvány összesen:                                                         387.695 ezer Ft.     

 

  

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi maradványának felhasználásáról a 2021. évi 

költségvetési rendelet módosításakor dönt.  

 

Határidő: a 2021. évi költségvetés következő módosítása 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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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, xxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos települési rendszeres gyógyszertámogatásra való jogosultságát 1 év időtartamra - 2021. 

05. 01.  napjától 2022. 04. 30. napjáig szóló érvénnyel megállapítom.   

 

A gyógyszertámogatás összege 10.000, - Ft/hó, azaz: Tízezer forint/hó. 

 



Határozatom egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy 

a megállapított támogatást utalja át a jogosult xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú 

számlájára. 

 

Felhívom a gyógyszertámogatásban részesülő figyelmét, hogy a gyógyszertámogatás 

összegéről utólag, minden hónap 5. napjáig köteles a nevére kiállított számlával 

elszámolni.  

 

Tájékoztatom, hogy meg kell szüntetni a támogatás folyósítását, ha a támogatott 

a) közgyógyellátásra válik jogosulttá, 

b) pétfürdői lakóhelye vagy tartózkodási helye megszűnt, 

c) egymást követő 2 hónapban nem tud elszámolni a támogatás összegével, 

d) meghal. 

 

A c) pont esetében az e hónapokra felvett támogatás jogosulatlan támogatásnak minősül, melyet 

meg kell téríteni. 

Felhívom a figyelmét, hogy a jogosultsági feltételeket érintő változásokat - közgyógyellátásra 

való jogosultság megszerzése, pétfürdői lakó-vagy tartózkodási hely megszűnése- hatóságom 

felé 15 napon belül be kell jelentenie. 

Amennyiben bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ellátást kamattal megemelt összegben kell visszafizetnie. 

Tájékoztatom, hogy jelen határozat a közléssel véglegessé válik. 


