
A 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának polgármestere által – a katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdése szerint Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának hatáskörében 

eljárva – meghozott 2021. évi határozatok 

 

 

 

1/2021.(I.7.) 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 szóló 478/2020.(XI.3.) 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:  

 

xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos rendszeres települési ápolási támogatásra való jogosultságát 2020. október 31. 

napjával megszüntetem.  

Felkérem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy az ápolási támogatás 

folyósításának megszüntetéséről a fentiek szerint intézkedjen.  

Megállapítom, hogy az ügyfél a 2020. november és december hónapra járó ellátást nem vette 

fel, ezáltal ellátás-visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett. 

 
 
 
2/2021.(I.12.) 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 szóló 478/2020.(XI.3.) 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 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos kérelmező ügyfél részére 25.000, - Ft, azaz: huszonötezer 00/100 forint összegű 

rendkívüli települési támogatást állapítok meg tüzelővásárlásra.  

 

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

véglegessé válását követően fizesse ki részére a hivatal házipénztárában. 

 

Felkérem az ügyfelet, hogy a kifizetéstől számított 30 napon belül számoljon el a támogatás 

felhasználásáról a vásárlást igazoló saját nevére szóló számlával a Pétfürdői Polgármesteri 

Hivatalban. 

 



Felhívom az ügyfél figyelmét, amennyiben a támogatott az elszámolási kötelezettségének 

maradéktalanul nem tesz eleget, az elszámolásra nyitva álló határidő leteltétől számított 

6 hónapon belül önkormányzati támogatásban nem részesülhet, kivéve 

a) a közeli hozzátartozó halála esetén az annak eltemettetéséhez igényelt támogatást 

b) ha a támogatás megállapításának elmaradása a kérelmező életét veszélyeztetné. 

 

A támogatás felvételére a támogatottnak a végleges határozat kézhezvételétől számított hat 

hónapon belül van lehetősége a hivatal pénztárában ügyfélfogadási időben. 

 

 

3/2021.(I.12.) 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 szóló 478/2020.(XI.3.) 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:  

 

xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos kérelmező részére 2021. január 1. napjától 2021. március 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 február hónapban 2021. február 5-ig 

c) 15.000,-Ft március hónapban 2021. március 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. 

 

 

 

4/2021.(I.12.) 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 szóló 478/2020.(XI.3.) 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 (xxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos kérelmező ügyfél részére 25.000, - Ft, azaz: huszonötezer 00/100 forint összegű 



rendkívüli települési támogatást állapítok meg tüzelővásárlásra.  

 

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

véglegessé válását követően fizesse ki részére a hivatal házipénztárában. 

 

Felkérem az ügyfelet, hogy a kifizetéstől számított 30 napon belül számoljon el a támogatás 

felhasználásáról a vásárlást igazoló saját nevére szóló számlával a Pétfürdői Polgármesteri 

Hivatalban. 

 

Felhívom az ügyfél figyelmét, amennyiben a támogatott az elszámolási kötelezettségének 

maradéktalanul nem tesz eleget, az elszámolásra nyitva álló határidő leteltétől számított 

6 hónapon belül önkormányzati támogatásban nem részesülhet, kivéve 

a) a közeli hozzátartozó halála esetén az annak eltemettetéséhez igényelt támogatást 

b) ha a támogatás megállapításának elmaradása a kérelmező életét veszélyeztetné. 

 

A támogatás felvételére a támogatottnak a végleges határozat kézhezvételétől számított hat 

hónapon belül van lehetősége a hivatal pénztárában ügyfélfogadási időben. 

 

 

 

5/2021.(I.12.) 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 szóló 478/2020.(XI.3.) 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: 

 

xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

kérelmező 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 a végleges határozat kézhezvételétől számított hat hónapon belül 

van lehetősége a hivatal pénztárában, ügyfélfogadási időben. 

 
 
 
6/2021.(I.14.) 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 szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben az alábbi határozatot hoztam: 

 



A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hivatalvezetője által 2020. 

november 30-án véleményezésre megküldött, a Pétfürdőn kötelező felvételt biztosító Horváth 

István Általános Iskola felvételi körzethatárának megállapítására vonatkozó tervezettel - 

amelyben a Horváth István Általános Iskola kötelező felvételi körzete Pétfürdő település 

közigazgatási területe – egyetértek. 

 

Határidő a határozat megküldésére: 2021. január 31. 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

 

7/2021.(I.14.) 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 szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben az alábbi határozatot hoztam: 

               

A Bölcsőde (Pétfürdő, Iskola u. 10.) nyári nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint hagyom jóvá: 

 

„A Bölcsőde 2021. június 1. és 2021. augusztus 31. közötti munkanapokon az alábbiak 

szerint tart nyitva: 

június 1. és  augusztus 8. között: 5.30 órától 16.00 óráig; 

augusztus 9. és  augusztus 22. között: nyári karbantartási munkálatok miatt zárva; 

augusztus 23. és augusztus 31. között: 5.30 órától 16.00 óráig.” 

 

Felhívom az intézményvezetőt, hogy a Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről az érintetteket 

írásban tájékoztassa és azzal egyidejűleg valamennyi ellátott gyermek szülőjét nyilatkoztassa a 

bölcsődei szünet idejére vonatkozó esetleges gondozási igényéről. A nyilatkozatok 

összesítésének eredményéről haladéktalanul tájékoztasson.  

Amennyiben az ellátást igénylők között a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 41. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá tartozó gyermek szerepel, 

azaz akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük – ideértve a gyermekgondozási díj, 

a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti 

munkavégzést is –, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való 

részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint 

szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, 

betegségük vagy egyéb ok (a gyermeknek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van 

szüksége, a gyermeket egyedülálló vagy időskorú személy neveli, a gyermek szülője, törvényes 

képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni) miatt napközbeni 

ellátásukról nem tudnak gondoskodni,  a bölcsőde zárva tartása alatti alternatív napközbeni 

ellátás megszervezéséről a gyermekjóléti alapellátás keretében gondoskodni kell. 

 

Határidő: a szülők tájékoztatására és nyilatkoztatására: 2021. február 28. 

                  a polgármester tájékoztatására: 2021. március 10. 

Felelős:    Papp Alexandra intézményvezető 

 
 



 
8/2021.(I.14.) 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 szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben az alábbi határozatot hoztam: 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában 

biztosított jogkörömben eljárva - a „Panelkuckó” Napközi Otthonos Óvoda (Pétfürdő, Liszt 

Ferenc út 17. sz.) 2021. évi nyitvatartási idejét az alábbiak szerint határozom meg: 

 

„Az Óvoda 2021. január 1. és 2021. december 31. közötti munkanapokon az alábbiak 

szerint tart nyitva: 

január 4. és augusztus 8. között: 5.30 órától 16.30 óráig; 

augusztus 9. és augusztus 22. között: nyári karbantartási munkálatok miatt zárva; 

augusztus 23. és december 22. között: 5.30 órától 16.30 óráig 

december 23. és 2022. január 01. között: zárva” 

 

Felhívom az intézményvezetőt, hogy mind a nyári, mind a téli zárvatartás miatt valamennyi 

napközbeni ellátást igénybe vevő gyermek szülőjét nyilatkoztassa a gyermekfelügyelet iránti 

igényéről. A nyilatkozatok összesítésének eredményéről haladéktalanul tájékoztasson. 

 

Amennyiben az ellátást igénylők között a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. XXXI. törvény 41. § (1) (2) bekezdésének hatálya alá tartozó gyermek szerepel, 

azaz akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük - ideértve a gyermekgondozási díj, a 

gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti 

munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való 

részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint 

szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, 

betegségük vagy egyéb ok (a gyermeknek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van 

szüksége, a gyermeket egyedülálló vagy időskorú személy neveli, a gyermek szülője, törvényes 

képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni) miatt napközbeni 

ellátásukról nem tudnak gondoskodni,  az óvoda zárva tartása alatti alternatív napközbeni 

ellátás megszervezéséről a gyermekjóléti alapellátás keretében gondoskodni kell. 

 

Határidő: a) a nyitvatartás közzétételére az óvoda hirdetőtábláján: 2021. február 3. 

                  b) a nyitvatartás közzétételére a helyi televízió képújságjában  

                      és az önkormányzati honlapon: 2020. február 3. 

       c) a szülők tájékoztatására és nyilatkoztatására: 2021. február 28. és  

                                                                                              2021. október 30. 

                  d) a polgármester tájékoztatására: 2021. március 10. és  

                                                                         2021. november 10. 

                  e) igény esetén az alternatív napközbeni ellátás módjára vonatkozó  

                      javaslat előterjesztésére: 2021. március havi testületi ülés és  

                                                              2021. november havi ülés 

                                                             

 



Felelős:    a) és c-d) pontra: Porogi Lajosné óvodavezető 

      b) pontra: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

                 e) pontra: Horváth Éva polgármester és 

                                 Papp Alexandra Gondozási Központ vezetője 

 

 

9/2021.(I.15.) 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 szóló 478/2020.(XI.3.) 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 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx.) 

lakos kérelmező ügyfél részére 25.000, - Ft, azaz: huszonötezer 00/100 forint összegű 

rendkívüli települési támogatást állapítok meg tüzelővásárlásra.  

 

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

véglegessé válását követően fizesse ki részére a hivatal házipénztárában. 

 

Felkérem az ügyfelet, hogy a kifizetéstől számított 30 napon belül számoljon el a támogatás 

felhasználásáról a vásárlást igazoló saját nevére szóló számlával a Pétfürdői Polgármesteri 

Hivatalban. 

 

Felhívom az ügyfél figyelmét, amennyiben a támogatott az elszámolási kötelezettségének 

maradéktalanul nem tesz eleget, az elszámolásra nyitva álló határidő leteltétől számított 

6 hónapon belül önkormányzati támogatásban nem részesülhet, kivéve 

a) a közeli hozzátartozó halála esetén az annak eltemettetéséhez igényelt támogatást 

b) ha a támogatás megállapításának elmaradása a kérelmező életét veszélyeztetné. 

 

A támogatás felvételére a támogatottnak a végleges határozat kézhezvételétől számított hat 

hónapon belül van lehetősége a hivatal pénztárában ügyfélfogadási időben. 

 

 

 

10/2021.(I.15.) 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 szóló 478/2020.(XI.3.) 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: 



 

xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos 

kérelmező részére 20.000, - Ft, azaz: Húszezer 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 a végleges határozat kézhezvételétől számított hat hónapon belül 

van lehetősége a hivatal pénztárában, ügyfélfogadási időben. 

 

 

 

11/2021.(I.15.) 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 szóló 478/2020.(XI.3.) 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 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos kérelmező részére 2021. január 1. napjától 2021. március 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 február hónapban 2021. február 5-ig 

c) 15.000,-Ft március hónapban 2021. március 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. 

 

 

 

12/2021.(I.18.) 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 szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben az alábbi határozatot hoztam: 

 

A Képviselő-testület 2021. évi tavaszi-nyári munkatervét e határozat melléklete szerint 

elfogadom. 

 



Felkérem a jegyzőt és az intézményvezetőket, hogy a munkatervben foglaltak végrehajtását 

kísérjék figyelemmel. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

              Szabóné Czifra Melinda jegyző 

   intézményvezetők 

 

12/2021.(I.18.) számú képviselő-testületi határozat melléklete 

 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

2021. tavaszi-nyári munkaterve  

 

 

2021. február 18. 

 

1.) 2021 évi költségvetés 1. tárgyalása (munkaanyag)  

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítők: jegyző; pénzügyi csoportvezető 

 

2.) Polgármestert megillető szabadság 2021 évi ütemezése 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

2021. március 4. 

 

1.) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek megállapítása  

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítők: jegyző, pénzügyi csoport 

 

2.) Rendelet Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 2021 évi költségvetéséről 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítők: jegyző; pénzügyi csoportvezető 

 

3.) Beszámoló a 2020. évi szociális ellátásokról 

Előterjesztők: polgármester; Humán Bizottság elnöke; jegyző 

Előkészítő: hatósági csoportvezető 

 

4.) Az óvodai beiratkozások rendje 

Előterjesztő: jegyző 

Előkészítő: óvodavezető 

 

5.) 2021. évi Közbeszerzési terv 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítők: jegyző 

 

 

 



2021. március 18. 

 

Közmeghallgatás 

- Pétfürdő környezeti állapota 

- 2021 évi költségvetés 

 

 

2021. április 1. 

 

1.) Rendelet Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2020 évi költségvetésének 

módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítők: jegyző; pénzügyi csoportvezető 

 

2.) Alapítványok támogatási kérelmének elbírálása 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) Beszámoló a Gondozási Központ 2020. évi tevékenységéről  

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: intézményvezető 

 

 

2021. április 29. 

 

1.) Pétkomm Kft. beszámolója a 2020. évi működéséről és gazdálkodásáról 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Pétkomm Kft. ügyvezető  

 

2.) Pétkomm Kft. ügyvezetőjének premizálása 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

3.) Beszámoló a 2021. I. negyedévi szociális ellátásokról 

Előterjesztő: polgármester, Humán Bizottság elnöke, jegyző 

Előkészítő: hatósági csoportvezető 

 

4.) Tájékoztató a 2021. évi támogatási kérelmek elbírálásáról 

Előterjesztő: Humán Bizottság elnöke 

 

5.) Beszámoló a Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság 2020 évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Horváth Éva polgármester 

Előkészítő: Tűzoltóparancsnok 

 

6.) PÉTFÜRDŐ 2020. ÉV HIVATÁSOS TŰZOLTÓJA kitüntető cím adományozása 

Előterjesztő: Horváth Éva polgármester 

Előkészítő: Humán Bizottság 

 

 

 2021. május 27. 

 



1.) Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadási rendelete és pénzmaradvány 

jóváhagyása  

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítők: jegyző; pénzügyi csoportvezető 

 

2.) Beszámoló a 2020. évi adóztatásról, tájékoztató az adóbevételek alakulásáról 

Előterjesztő: jegyző 

Előkészítők: adóügyi ügyintézők 

 

3.) 2020. évi ellenőrzési jelentés  

Előterjesztő: jegyző 

Előkészítő: belső ellenőr 

 

4.) Beszámoló a település közrendjéről és közbiztonságáról 

Előterjesztő: polgármester  

Előkészítők: Várpalota város Rendőrkapitányság, Pétfürdői Polgárőrség; közterület-

felügyelők 

 

5.) Polgárőrség támogatása 

Előterjesztő: polgármester 

 

6.) Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról 

Előterjesztő: jegyző 

Előkészítők: Gondozási Központ vezető, gyermekvédelmi ügyintéző 

 

7.) Beszámoló az egészségügyi alapellátásról 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítők: Háziorvosok, fogorvos 

 

8.) Nyári napközis tábor 

Előterjesztő: polgármester 

 

9.) Közösségi Ház nyári nyitvatartása 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Közösségi Ház igazgató 

 

 

2021. június 24. 

 

1.) Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítők: jegyző; pénzügyi csoportvezető 

 

2.) Beszámoló a Panelkuckó Napközi Otthonos Óvoda 2020. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: intézményvezető 

 

3.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: jegyző 



 

4.) Fiatal házasok lakáshoz jutás támogatása iránti kérelmek elbírálása 

Előterjesztő: Humán Bizottság 

Előkészítő: hatósági csoportvezető 

 

5.) Képviselő-testület 2021 évi őszi-téli időszakának munkaterve 

Előterjesztő: polgármester 

 
 

 

13/2021.(I.19.) 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 szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben az alábbi határozatot hoztam: 

 

A Pétfürdői Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünetet rendelek el az alábbi időszakokra 

vonatkozóan:  

 

a) a nyári időszakban: 2021. július 19-től augusztus 22-ig, 

b) a téli időszakra: 2021. december 20-tól 2022. január 2-ig. 

 

Határidő: helyi médiában történő közzétételre: 2021. március 31. 

                 a lakosság hirdetményi úton történő értesítésére: a): 2021. július 1. 

                                                                                    b): 2021. december 1. 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

 

14/2021.(I.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 szóló 478/2020.(XI.3.) 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: 

 

xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

kérelmező ügyfél részére 2021. január 1. napjától 2021. március 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 február hónapban 2021. február 5-ig 

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

 



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

véglegessé válását követően a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozója részére 

fizesse ki a hivatal házipénztárában. 

 

Felkérem a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozóját, hogy gondoskodjon 

személyesen a kérelmező részére gyógyszer, élelmiszer, tisztító- és tisztálkodószerek 

vásárlásáról, és a vásárlás igazolásáról szóló számlával a készpénz felvételétől számított 

15 napon belül számoljon el a Pétfürdői Polgármesteri Hivatalban. 

  

Az elmaradt pénzfelvételre családgondozónak a végleges határozat kézhezvételétől számított 

hat hónapon belül van lehetősége a hivatal pénztárában, ügyfélfogadási időben. 

 
 
 
15/2021.(I.21.) 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 szóló 478/2020.(XI.3.) 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: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága hatáskörébe 

utalt civil szervezetek 2020. évi támogatásáról szóló beszámolót – a képviselők előzetes 

véleménye kikérésével - elfogadom. 

 

A Humán Bizottság hatáskörébe tartozó támogatási keret 2020. évi pénzmaradványának – 

3.515.860.- Ft – felhasználásáról a Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés elfogadásakor 

dönt. 

 

Határidő: a 2021. évi költségvetést tárgyaló testületi ülés 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

16/2021.(I.21.) 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 szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben az alábbi határozatot hoztam: 

 

Az alábbi képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadom: 

 

396/2019.(XII.12.),          8/2020.(I.23.),            18/2020.(I.23.),           204/2020.(VIII.27.),  

224/2020.(IX.24.),        241/2020.(X.29.),         242/2020.(X.29.),         244/2020.(X.29.),  

245/2020.(X.29.),         246/2020.(X.29.),         247/2020.(X.29.),         249/2020.(X.29.),  

250/2020.(X.29.),         251/2020.(X.29.),        252/2020.(X.29.),          254/2020.(X.29.),  



255/2020.(X.29.),        256/2020.(X.29.),         257/2020.(X.29.),          259/2020.(X.29.),  

260/2020.(X.29.),        261/2020.(X.29.),         262/2020.(X.29.),         263/2020.(X.29.). 

 

 

 

17/2021.(I.21.) 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 szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben az alábbi határozatot hoztam: 

 

1.) A Pétfürdői Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott  

a) köztisztviselők részére a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi 

XC. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 61. § (6) bekezdésében foglalt lehetőséggel élve 2021. 

évre a köztisztviselői illetményalapot 61.000.- Ft-ban állapítom meg. A 2017-ben bevezetett 

képzettségi pótlék fedezetére a költségvetés személyi juttatások előirányzatán belül – az 

illetményalap emelést is figyelembe véve – 2021. évben is fedezetet biztosítok; 

b) egységesen valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselő részére a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban Kttv) 234. § (4) bekezdése 

alapján az alapilletménye 20%-ának megfelelő összegű illetménykiegészítést állapítok meg; 

c) ügykezelő részére a Kttv. 241. § (1) bekezdése alkalmazásával a jegyző által javasolt 

illetményre a fedezetet biztosítom. 

 

2.) Az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott közalkalmazottak 

a) fenntartó által garantált illetményemelésének mértékét 2021. évre a Kötv. 7. melléklete 

szerint számított garantált illetmény %-ában az alábbiak szerint állapítom meg: 

aa) az alapfokú végzettséggel rendelkező közalkalmazottak esetében az önkormányzati 

bérkiegészítés mértéke 32%, 

ab) a középfokú végzettségű közalkalmazottak esetében az önkormányzati bérkiegészítés 

mértéke 35%, 

ac) a felsőfokú végzettségű közalkalmazottak esetében az önkormányzati bérkiegészítés 

mértéke 48%; 

 

b) az ac) pontban foglaltaktól eltérően  

ba) az életpályamodell részeként központi béremelésben részesült felsőfokú végzettségű 

közalkalmazottak (óvodapedagógusok, védőnők) esetében a garantált bérminimum 10%-ának 

megfelelő mértékű fenntartó által garantált illetményemelést biztosít;    

bb) az ágazati (szociális, bölcsődei) pótlékban részesülő, felsőfokú végzettségű 

közalkalmazottak az ac) pont szerinti fenntartói illetményemelés és az ágazati pótlék közötti 

különbözetre jogosultak, melyen felül a Képviselő-testület részükre további, a garantált 

bérminimum 10%-ának megfelelő mértékű fenntartó által garantált illetményemelést biztosít;    

bc) a magasabb vezető állású intézményvezetők esetében a garantált bérminimum 10 %-a 

helyett 12 %-os mértékű a ba) és bb) pont szerinti illetményemelést biztosít. 

c) az ab) pontokban foglaltaktól eltérően a 2013-tól központi béremelésben részesülő 

közalkalmazottak esetében – amennyiben az ab) pont alatti kiegészítés összege magasabb, mint 

a központi béremelés, úgy az ab) pont szerinti kiegészítés és a központi béremelés különbözetét 

biztosítom a fenntartó által garantált illetményemelésként. 

 

https://uj.jogtar.hu/


3.) A kulturális ágazat munkavállalói részére az intézmény 2021. január 1-én érvényes 

alapbértömegének 4%-os emelését biztosítom a munkavállalók bérének növelésére. 

 

A költségvetési rendelet előkészítésénél a határozatban foglaltakat veszem figyelembe. 

 

Határidő: költségvetési rendelet előkészítése 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

18/2021.(I.21.) 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 szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben az alábbi határozatot hoztam: 

 

Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak, 

munkavállalók  

 

a) 2021. évi jutalmazásának céljából a 2021. évi költségvetés személyi juttatás kiadási 

előirányzatán belül a jutalmazásra felhasználható keret mértékét valamennyi intézmény 

esetében az intézmény 2021. január 1-én érvényes rendszeres havi bértömegének 1 szeresében 

állapítom meg.  

b) cafetéria juttatásának céljából – a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 

2020. évi XC. törvény 61. § (4) bekezdésében előírt korlátra figyelemmel – 2021. évben 

egységesen nettó 200 ezer Ft/fő/év mértékű cafetériakeret alkalmazásához szükséges pénzügyi 

fedezetet biztosítok. A polgármester is a nettó 200 ezer Ft összegű cafetéria keretre jogosult. 

 

A költségvetési rendelet előkészítésénél a határozatban foglaltakat veszem figyelembe. 

 

Határidő: költségvetési rendelet előkészítése 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

19/2021.(I.27.) 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 szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben, a Képviselő-testület véleményét kikérve, az alábbi határozatot hoztam: 

 

Az önkormányzati pénzeszközökből megvalósuló beruházásokra és felújításokra vonatkozó 

helyi szabályokról szóló 6/2011(IV.01.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése alapján a 



Pétfürdő, 2357/2 hrsz-ú út- és járdaépítési (Sporttelepi út) munkáinak kivitelezésével a Colas 

Út Zrt-t (1113 Budapest, Bocskai út 73.) bízom meg. 

A kivitelezés költsége: bruttó 21.417.260,-Ft, melynek fedezete a Magyar Falu Program 

keretében „Önkormányzati tulajdonban lévő útfelújításra” beadott pályázaton elnyert összeg.  

 

Fentiek figyelembevételével a szerződést megkötöm, a 2021. évi költségvetés összeállításakor 

e határozatban foglaltakat figyelembe veszem.  

 

Határidő szerződéskötésre: 2021. február 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

20/2021.(I.27.) 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 szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben az alábbi határozatot hoztam: 

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/A. § (1) bekezdése alapján 

Mirankó Melinda xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakost 2021. március 1. napjától 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata által működtetett iskolai konyhák és ebédlők konyhai 

dolgozó, takarítói feladatok ellátására, 9112 FEOR számú konyhai kisegítő, takarító 

munkakörbe, teljes munkaidőben (heti 40 óra) történő foglalkoztatással kinevezem.  

 

Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 61. §-a, 

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 7. melléklete 

szerinti bértábla, Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 

2/2020. (III.02.), valamint a 2021. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 15/2020. (XII.10.) 

önkormányzati rendelete alapján bruttó 193.300,- Ft-ban állapítom meg. 

 

Egyéb munkáltatói jogkörömben eljárva Mirankó Melinda kinevezési okmányainak 

elkészítéséről gondoskodom. 

 

Határidő: 2021. február 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

21/2021.(I.28.) számú határozata 

 

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 szóló 478/2020.(XI.3.) 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:  



 

xxxxxxxxxxxxx (születési neve: xxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

szám alatti lakos kérelmező részére 2021. január 1. napjától 2021. március 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 február hónapban 2021. február 5-ig 

c) 15.000,-Ft március hónapban 2021. március 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. 

 

 

 

22/2021.(II.1.) 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 szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben, a Képviselő-testület véleményét kikérve, az alábbi határozatot hoztam: 

 
Támogatom a Péti Munkás Testedzők Egyesületének, (8105 Pétfürdő, Sporttelep; adószám: 

19900726-1-19) a Magyar Labdarúgó Szövetség 2021-22. TAO programjához benyújtandó 

pályázatát.  

 

Egyúttal vállalom, hogy a Péti Munkás Testedzők Egyesülete részére az önkormányzati 

tulajdonú ingatlanok felújításával kapcsolatos önrészt – 5.965.500,- Ft – a 2021. évi 

költségvetésében biztosítom.  

 

Határidő a pályázat benyújtására: 2021. február 28.  

Felelős: Nagy Zsolt PMTE elnök 

 

 

 

23/2021.(II.1.) 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 szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben, a Képviselő-testület véleményét kikérve, az alábbi határozatot hoztam: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Pétfürdő 2357/3 hrsz-ú 

sporttelep ingatlan tulajdonosa nevében a Péti Munkás Testedzők Egyesületének, (8105 



Pétfürdő, Sporttelep; adószám: 19900726-1-19) a Magyar Labdarúgó Szövetség 2021-22. TAO 

programjához benyújtandó pályázatával kapcsolatban kért - alábbi jogcímek vonatkozásában - 

a tulajdonosi hozzájárulásait megadom: 

a) élőfüves pálya korlát csere 

b) viacolor járda építése 

c) labdarugó háló szélesítése 

 

A nyilatkozatok a fenti beruházások megvalósításához való hozzájárulásra, valamint a 

84/2018.(II.22.) számú képviselő-testületi határozattal megkötött feladat-ellátási szerződés 

értelmében a 2038. január 31-ig tartó térítésmentes használatra terjednek ki. 

 

Fentiek figyelembevételével a határozat mellékletét képező nyilatkozatokat aláírom.  

 

Határidő a határozat megküldésére: 2021. február 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

23/2021.(II.1.) számú határozat melléklete 

 

1. Hozzájáruló Nyilatkozat 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata, mint a Pétfürdő 2357/3 hrsz-ú ingatlan 

tulajdonosa nyilatkozom, hogy a Péti Munkás Testedzők Egyesülete által (cím: 8105 

Pétfürdő, Sporttelep; adószám: 19900726-1-19) a Magyar Labdarúgó Szövetség 2021-

22. TAO programjához benyújtandó pályázata „Élőfüves pálya korlát csere” jogcím 

keretében tervezett beruházás megvalósításához hozzájárulok. 

 

Nyilatkozom, hogy a fenti beruházás megvalósulását követően az Egyesület az érintett 

ingatlant térítésmentesen használhatja 2038. január 31-ig.  

Az ingyenes használat alapja a Képviselő-testülettel a 84/2018.(II.22.) számú határozat 

alapján megkötött együttműködési és feladatellátási szerződés.  

 

2. Hozzájáruló Nyilatkozat 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata, mint a Pétfürdő 2357/3 hrsz-ú ingatlan 

tulajdonosa nyilatkozom, hogy a Péti Munkás Testedzők Egyesülete által (cím: 8105 

Pétfürdő, Sporttelep; adószám: 19900726-1-19) a Magyar Labdarúgó Szövetség 2021-

22. TAO programjához benyújtandó pályázata „Viacolor járda építése korláton kívül 

és belül” jogcím keretében tervezett beruházás megvalósításához hozzájárulok. 

 

Nyilatkozom, hogy a fenti beruházás megvalósulását követően az Egyesület az érintett 

ingatlant térítésmentesen használhatja 2038. január 31-ig.  

Az ingyenes használat alapja a Képviselő-testülettel a 84/2018.(II.22.) számú határozat 

alapján megkötött együttműködési és feladatellátási szerződés.  

 

3. Hozzájáruló Nyilatkozat 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata, mint a Pétfürdő 2357/3 hrsz-ú ingatlan 

tulajdonosa nyilatkozom, hogy a Péti Munkás Testedzők Egyesülete által (cím: 8105 

Pétfürdő, Sporttelep; adószám: 19900726-1-19) a Magyar Labdarúgó Szövetség 2021-



22. TAO programjához benyújtandó pályázata „Labdafogó háló szélesítés” jogcím 

keretében tervezett beruházás megvalósításához hozzájárulok. 

 

Nyilatkozom, hogy a fenti beruházás megvalósulását követően az Egyesület az érintett 

ingatlant térítésmentesen használhatja 2038. január 31-ig.  

Az ingyenes használat alapja a Képviselő-testülettel a 84/2018.(II.22.) számú határozat 

alapján megkötött együttműködési és feladatellátási szerződés.  

 

Pétfürdő, 2021. február 1. 

            Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 

                                                                              tulajdonos képviseletében: 

 

                                                                         Horváth Éva 

                                                                                    polgármester 

 
 

24/2021.(II.1.) 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 szóló 478/2020.(XI.3.) 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:  

 

xxxxxxxxxxxxxx (születési neve: xxxxxxxxxxxxxxx) lakóhely: 8105 Pétfürdő xxxxxxxxxx 

lakos   kérelmező ügyfél részére 2021. 02. 01. napjától 2022. 01. 31.  napjáig rendszeres 

települési támogatás formájaként ápolási támogatást állapítok meg. 

 

Az ápolási támogatás havi összege az éves központi költségvetési törvényben 

meghatározott alapösszeg 80 %-a, amely 2021. évben bruttó 33.068,- Ft, nettó 29.761,-Ft, 

azaz: Huszonkilencezer-hétszázhatvanegy forint. 

 

Tájékoztatom a jogosultat, hogy az ápolási támogatás folyósításának időtartama szolgálati időre 

jogosít, ezért annak bruttó összegét nyugdíjjárulék terheli (2021. évben 10 %). 

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy 

az ápolási támogatást havonta utólag, tárgyhót követő 5. napjáig jogosult részére, Pétfürdő 

Polgármesteri Hivatal Pénztárában fizesse ki, úgy, hogy az ellátás összegéből az azt terhelő 

nyugdíjjárulékot vonja le és utalja át az illetékes szervnek 

 

Felhívom  a figyelmét arra, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, 

körülmények (lakcímváltozás, jövedelmi helyzet, egy háztartásban élő családtagok 

létszámának változása, keresőtevékenység folytatása, a jogosultság megállapítását kizáró 

körülmények bekövetkezése, stb.) megváltozását 15 napon belül köteles bejelenteni a pétfürdői 

Polgármesteri Hivatalban a fent megjelölt ügyintézőnél.  

Tájékoztatom , hogy a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátást vissza kell fizetni a 

visszafizetés elrendelésekor érvényes jegybanki kamattal megemelt összegben.  

 



Tájékoztatom, hogy nem jogosult ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha: 

a) keresőtevékenységet folytat, aktív korúak ellátásában, munkanélküliek ellátásában, vagy 

rendszeres pénzellátásban részesül, 

b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi IIII. törvény (a továbbiakban: 

Szoctv.) 41. §-a alapján ápolási díjra jogosult, 

c) az ápoló és az ápolt között tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés jön létre.  

Meg kell szüntetni az ápolási támogatásra való jogosultságot, ha  

a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé, 

b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, 

c) az ápolt személy meghal, 

d) az ápolást végző meghal. 

 

Az ápolási támogatás folyósítása alatt az ápolást végző személy ápolási kötelezettségének 

teljesítése bármikor ellenőrizhető. Az ellenőrzési tevékenységre az önkormányzat házi 

segítségnyújtást végző intézményének munkatársa is jogosult.  

 

Tájékoztatom, hogy az ápolási támogatás megállapításának időpontjától egészségügyi 

szolgáltatásra szerzett jogosultságot, amely az ápolási támogatásra való jogosultság 

fennállásáig tart. 

 

 

25/2021.(II.2.) 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 szóló 478/2020.(XI.3.) 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 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx lakos 

kérelmező ügyfél részére 25.000, - Ft, azaz: huszonötezer 00/100 forint összegű rendkívüli 

települési támogatást állapítok meg tüzelővásárlásra.  

 

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

véglegessé válását követően a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozója részére 

fizesse ki a hivatal házipénztárában. 

 

Felkérem a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozóját, hogy gondoskodjon a 

kérelmező részére tüzelő vásárlásáról és a vásárlás igazolásáról szóló számlával a 

készpénz felvételétől számított 15 napon belül számoljon el a Pétfürdői Polgármesteri 

Hivatalban. 

 

Az elmaradt pénzfelvételre családgondozónak a végleges határozat kézhezvételétől számított 

hat hónapon belül van lehetősége a hivatal pénztárában, ügyfélfogadási időben. 

 

 
 
 



 
26/2021.(II.9.) 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 hatáskörben eljárva a Pétkomm Kft. 

ügyvezetője kötelezettségvállalásához – a Császár Autószervíz Kft. által értékesítendő Renault 

Master típusú kisteherautó beszerzése – a jóváhagyást megadom.  

 

A határozatról az ügyvezetőt tájékoztatom. 

 

Határidő: 2021. február 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

27/2021.(II.9.) 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: 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxxxx lakos 

kérelmező ügyfél részére 25.000, - Ft, azaz: huszonötezer 00/100 forint összegű rendkívüli 

települési támogatást állapítok meg tüzelővásárlásra.  

 

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

véglegessé válását követően a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozója részére 

fizesse ki a hivatal házipénztárában. 

 

Felkérem a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozóját, hogy gondoskodjon a 

kérelmező részére tüzelő vásárlásáról és a vásárlás igazolásáról szóló számlával a 

készpénz felvételétől számított 15 napon belül számoljon el a Pétfürdői Polgármesteri 

Hivatalban. 

 

Az elmaradt pénzfelvételre családgondozónak a végleges határozat kézhezvételétől számított 

hat hónapon belül van lehetősége a hivatal pénztárában, ügyfélfogadási időben. 

 

 

 

 



28/2021.(II.9.) 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: 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxx lakos 

kérelmező ügyfél részére 25.000, - Ft, azaz: huszonötezer 00/100 forint összegű rendkívüli 

települési támogatást állapítok meg tüzelővásárlásra.  

 

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

véglegessé válását követően a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozója részére 

fizesse ki a hivatal házipénztárában. 

 

Felkérem a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozóját, hogy gondoskodjon a 

kérelmező részére tüzelő vásárlásáról és a vásárlás igazolásáról szóló számlával a 

készpénz felvételétől számított 15 napon belül számoljon el a Pétfürdői Polgármesteri 

Hivatalban. 

 

Az elmaradt pénzfelvételre családgondozónak a végleges határozat kézhezvételétől számított 

hat hónapon belül van lehetősége a hivatal pénztárában, ügyfélfogadási időben. 

 

 

 

29/2021.(II.9.) 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 (xxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxx kérelmező 

ügyfél részére 2021. február 1. napjától 2021. április 30. 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 március hónapban 2021. március 5-ig, 

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

 

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

véglegessé válását követően a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozója részére 

fizesse ki a hivatal házipénztárában. 



 

Felkérem a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozóját, hogy gondoskodjon 

személyesen a kérelmező részére gyógyszer, élelmiszer, tisztító- és tisztálkodószerek 

vásárlásáról, és a vásárlás igazolásáról szóló számlával a készpénz felvételétől számított 

15 napon belül számoljon el a Pétfürdői Polgármesteri Hivatalban. 

 

Az elmaradt pénzfelvételre családgondozónak a végleges határozat kézhezvételétől számított 

hat hónapon belül van lehetősége a hivatal pénztárában, ügyfélfogadási időben. 

 

 

 

30/2021.(II.9.) 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 (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxxxx) lakos 

kérelmező ügyfél részére 25.000, - Ft, azaz: huszonötezer 00/100 forint összegű rendkívüli 

települési támogatást állapítok meg tüzelővásárlásra.  

 

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

véglegessé válását követően a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozója részére 

fizesse ki a hivatal házipénztárában. 

 

Felkérem a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozóját, hogy gondoskodjon a 

kérelmező részére tüzelő vásárlásáról és a vásárlás igazolásáról szóló számlával a 

készpénz felvételétől számított 15 napon belül számoljon el a Pétfürdői Polgármesteri 

Hivatalban. 

 

Az elmaradt pénzfelvételre családgondozónak a végleges határozat kézhezvételétől számított 

hat hónapon belül van lehetősége a hivatal pénztárában, ügyfélfogadási időben. 

 

 

 

31/2021.(II.9.) 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 (xxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos kérelmező ügyfél részére 2021. február 1. napjától 2021. április 30. 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 március hónapban 2021. március 5-ig, 

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

 

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

véglegessé válását követően a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozója részére 

fizesse ki a hivatal házipénztárában. 

 

Felkérem a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozóját, hogy gondoskodjon 

személyesen a kérelmező részére gyógyszer, élelmiszer, tisztító- és tisztálkodószerek 

vásárlásáról, és a vásárlás igazolásáról szóló számlával a készpénz felvételétől számított 

15 napon belül számoljon el a Pétfürdői Polgármesteri Hivatalban. 

 

Az elmaradt pénzfelvételre családgondozónak a végleges határozat kézhezvételétől számított 

hat hónapon belül van lehetősége a hivatal pénztárában, ügyfélfogadási időben. 

 

 

 

32/2021.(II.10.) 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: 

 

A Bakony Bike Kerékpáros Egyesületet a 2020. évi önkormányzati támogatás 

elszámolásának ellenőrzése alapján hiánypótlásra szólítom fel.  

  

A támogatási szerződése alapján működési támogatást 130 ezer forintot, míg feladat alapon a 

Péti Nagydíj megrendezési költségeihez 350 ezer forint támogatást kapott. Utóbbival rendben 

elszámolt, viszont a működési költségek elszámolásában 67 ezer forint értékben egy darab 

multifunkcionális nyomtató beszerzési számlája került becsatolásra. Mivel a lakosság 

önszerveződő közösségeinek pénzügyi támogatásáról szóló 21/2016.(XI.25.) számú 

önkormányzati rendelet a működési költségek körét a 11.§. (3) bekezdésében rögzíti, nem 

fogadható el felhalmozási (eszközbeszerzés) működési támogatás terhére. Amennyiben a 

működési költségekhez másik számlát becsatolni nem tud, úgy a 67.000.- forint visszafizetésére 

kötelezem. 

 

A hiánypótlás határideje: 2021. február 17. 16 óra 

 

A határozatról az Egyesületet tájékoztatom.  

 



Határidő: 2021. február 17. 16.00 óra 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

33/2021.(II.10.) 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: 

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pétfürdői Csoportját a 2020. évi önkormányzati 

támogatás elszámolásának ellenőrzése alapján hiánypótlásra szólítom fel.  

  

A támogatási szerződése alapján működési támogatást 125 ezer forintot, míg feladat alapon 175 

ezer forint támogatást kapott. Az elszámolásában a Támogatási szerződés 8.1.c.) pontjában 

meghatározott elszámolási lapot nem csatolta. További eltérés, hogy – ellentétben a korábbi 

évek elszámolásaival – a becsatolt számlákon nem a támogatási szerződésben nevesített 

Támogatott, hanem annak országos szervezete (utóbbi címe és adatai) szerepel vevőként.  

Felhívom, hogy az elszámoló lapot pótolja, valamint a központ szervezettől szerezzen be 

igazolást, melyben indokolják a számlázási eltéréseket és igazolják, hogy azok csak és kizárólag 

a pétfürdői alapszervezet támogatott céljaira kerültek felhasználásra. 

 

A hiánypótlás határideje: 2021. február 17. 16 óra 

 

A határozatról a Magyar Máltati Szeretetszolgálat Pétfürdői Csoportját tájékoztatom.  

 

Határidő: 2021. február 17. 16.00 óra 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

34/2021.(II.10.) 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: 

 

A Pétfürdői Diák Sportegyesületet a 2020. évi önkormányzati támogatás elszámolásának 

ellenőrzése alapján hiánypótlásra szólítom fel.  

  



Az eredeti támogatási szerződésben foglaltakat nem tudta teljesíteni, így szerződés 

módosítással 300 ezer forint támogatást kapott, melyszerint 100 ezer forint „az ősz folyamán 

rendezendő hazai versenyeken való részvétel költségeire használható fel”. A szerződés 

módosítás 2020. július 30-i keltezésű. Az elszámolásában a Támogatott viszont két olyan 

bizonylatot csatolt mely a 2020. március 1-jén megrendezett versenyen való részvétel költségeit 

takarja, így nem megfelelő a támogatott célnak az elszámolásuk. Amennyiben az adott 

időszakra vonatkozó számlákat nem tudja benyújtani, úgy a 100.000.- forint visszafizetésére 

kötelezem. 

 

A hiánypótlás határideje: 2021. február 17. 16 óra 

 

A határozatról az Egyesületet tájékoztatom.  

 

Határidő: 2021. február 17. 16.00 óra 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

35/2021.(II.10.) 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: 

 

A Péti Nyugdíjas Klub Egyesületet a 2020. évi önkormányzati támogatás elszámolásának 

ellenőrzése alapján hiánypótlásra szólítom fel.  

  

Az eredeti Támogatási szerződésben foglaltakat nem tudta teljesíteni, így szerződés 

módosítással működési célra 22.475.- Ft-ot, feladatra 416.025.- forint támogatást kapott.  

A szerződés módosítással 114.290.- Ft-ot „a balatonszárszói ki-mit-tud utazási költségeire” 

kapott, az elszámolásban viszont 38.100.- Ft-ot egy Balatonalmádiban történő fellépés 

költségeivel igazoltak.  

Felhívom, hogy pótolják elszámolásukat a teljes összeg erejéig a megfelelő célra történő 

számlákkal. Amennyiben az adott időszakra vonatkozó számlákat nem tudja benyújtani, úgy a 

38.100.- forint visszafizetésére kötelezem. 

 

A hiánypótlás határideje: 2021. február 17. 16 óra 

 

A határozatról az Egyesületet tájékoztatom.  

 

Határidő: 2021. február 17. 16.00 óra 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

 



36/2021.(II.11.) 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 szám alatti 

lakos kérelmező részére 15.000, - Ft, azaz: tizenötezer 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. 

 
 

 

37/2021.(II.15.) 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 2021. évi, összesen 50 nap szabadságom ütemezését – az előterjesztésben jelzett igényemet 

figyelembe véve – az alábbiak szerint hagyom jóvá: 

 

1.) Egybefüggően  

a) 2021. április 16. és 2021. április 23.  között (6 nap),  

c) 2021. július 26. és 2021. augusztus 6. között (10 nap) és  

d) 2021. december 20. és december 31. között (9 nap)  

veszek igénybe összesen 25 nap szabadságot. 

 

2.) A fennmaradó 25 napot alkalmanként 

a) előre nem látható, rendkívüli esetekben, vagy  

b) az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően 

vehetek igénybe. 

 

A szabadság tényleges igénybevételéről a Képviselő-testületet a következő ülésén 

tájékoztatom.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Éva polgármester 



 

38/2021.(II.15.) SZÁMÚ VÉGZÉS 

 

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 végzést hoztam: 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxx szám 

alatti lakos rendkívüli települési támogatás iránti kérelmére indult eljárást megszüntetem. 

 
 

 

39/2021.(II.16.) 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: 

 

Bajnai Bernadett Krisztina (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő xxxxxxxxxxxxxxxx 

alatti lakos részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. 

február 1. napjától 2021. június 30. napjáig. 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 26.000,- Ft/hó, azaz: Huszonhatezer forint/hó.  

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult 

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

 

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 



40/2021.(II.16.) 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: 

Benke Léna Brigitta (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 18.000,- Ft/hó, azaz: Tizennyolcezer forint/hó.  

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult 

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

41/2021.(II.16.) 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: 

 

Enyingi Sára Anna (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő xxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig.  

 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 12.000,- Ft/hó, azaz: Tizenkettőezer forint/hó.  



A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult 

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

42/2021.(II.16.) 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: 

Kutny Laura (xxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő xxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos 

részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 8.000,- Ft/hó, azaz: Nyolcezer forint/hó.  

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult 

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 



 

43/2021.(II.16.) 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: 

Farsang Bence (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő xxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos 

részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 18.000,- Ft/hó, azaz: Tizennyolcezer forint/hó.  

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult 

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

44/2021.(II.16.) 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:  

 

Somogyi Fruzsina Maja (xxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő xxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig.  

 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 22.000,- Ft/hó, azaz: Huszonkettőezer forint/hó.  



A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult 

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

45/2021.(II.16.) 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: 

Szomszéd Réka (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 8.000,- Ft/hó, azaz: Nyolcezer forint/hó.  

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult 

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  



 

46/2021.(II.16.) 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: 

Lantos Ádám (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő xxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 26.000,- Ft/hó, azaz: Huszonhatezer forint/hó.  

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult 

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

47/2021.(II.16.) 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:  

 

Mirankó Kíra (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos 

részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig.  

 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 22.000,- Ft/hó, azaz: Huszonkettőezer forint/hó.  



A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult  

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

48/2021.(II.16.) 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: 

Lakner Virág (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 18.000,- Ft/hó, azaz: Tizennyolcezer forint/hó.  

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult  

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 



   

49/2021.(II.16.) 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: 

Terebesi Anett (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő,  xxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

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

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult 

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

50/2021.(II.16.) 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:  

 

Torma Salóme Henriett (xxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig.  

 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 22.000,- Ft/hó, azaz: Huszonkettőezer forint/hó.  



A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult  

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

51/2021.(II.16.) 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: 

Farkas Gábor Máté (xxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő xxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 20.000,- Ft/hó, azaz: Húszezer forint/hó.  

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult  

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 



 

 

52/2021.(II.16.) 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: 

Keskeny Armand (xxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos 

részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 8.000,- Ft/hó, azaz: Nyolcezer forint/hó.  

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult  

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

53/2021.(II.16.) 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:  

 

Takács Bianka (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő xxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos 

részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig.  

 

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



A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult 

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

54/2021.(II.16.) 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: 

Fenyő Dominika Éva (xxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 15.000,- Ft/hó, azaz: Tizenötezer forint/hó.  

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult 

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 



55/2021.(II.16.) 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: 

Fenyő Jordán (xxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos 

részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 16.000,- Ft/hó, azaz: Tizenhatezer forint/hó.  

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult  

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

56/2021.(II.16.) 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: 

Csincsi Botond (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxx  szám alatti lakos 

részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 12.000,- Ft/hó, azaz: Tizenkettőezer forint/hó.  

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult  

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   



Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

57/2021.(II.16.) 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: 

Sárik Levente Domonkos (xxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxx  szám alatti 

lakos részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 12.000,- Ft/hó, azaz: Tizenkettőezer forint/hó.  

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult  

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

58/2021.(II.16.) 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 Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft-ével 2010. december 31-én a gyepmesteri 

tevékenység elvégzésére kötött megbízási szerződés módosítását e határozat melléklete 

szerint jóváhagyom.  

 

A szerződés módosítását aláírom.  

 

Határidő: 2021. február 19. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

58/2021.(II.16.) számú határozat melléklete 

 

Szerződés módosítás 

 

mely létrejött egyrészről Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

(8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.) – képviseli Horváth Éva polgármester -,  

 

másrészről a Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. (8100 Várpalota, Fehérvári út 7.) – 

képviseli Horváth Tamás ügyvezető igazgató – között. 

 

Felek a 2010. december 31-én a gyepmesteri feladatok elvégzésére kötött Megbízási 

Szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 

 

1.) A szerződés 1. számú melléklete helyébe az alábbi 1. számú melléklet kerül: 

 

„Megbízási szerződés 

Gyepmesteri tevékenység elvégzésére 

 

1. számú melléklet 

 

Havi készenléti alapdíj                            14.215,- Ft/hó 

Munkaidőben lévő kiszállás díja:                 5.640,- Ft/alkalom 

Munkaidőn túli kiszállás díja:                                 10.155,- Ft/alkalom 

Szállítási díj (befogott, elhullott):                   105,- Ft/km  

Eredménytelen befogás (30 km átalány):                            3.345,- Ft/alkalom 

Befogási költség:                 2.030,- Ft/alkalom 

Tartási díj (max. 14 nap):                       315,- Ft/nap/eb 

Kiirtási költség:                             5.640,- Ft/alkalom 

Állati tetem elhelyezési díja (elhullott, kiirtott):                                 79,- Ft/kg 

 

A fenti árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. 

 

Gyepmesterek elérhetőségei: +36 30 407-3278, vagy a +36 30 407-3865” 

 

A módosítás 2021. március 01-től érvényes. A Megbízási Szerződés egyéb rendelkezései 

változatlanok maradnak.  

 

Pétfürdő, 2021. február …. 

 



Horváth Éva       Horváth Tamás 

polgármester                        ügyvezető igazgató 

      Pétfürdő Nagyközség                      Várpalotai Közszolgáltató 

           Önkormányzat       Nonprofit Kft. 

 

 

 

59/2021.(II.16.) 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 hatálybalépéséról 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: 

xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos kérelmező részére 20.000, - Ft, azaz: Húszezer 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 a végleges határozat kézhezvételétől számított hat hónapon belül 

van lehetősége a hivatal pénztárában, ügyfélfogadási időben. 

Tájékoztatom, hogy jelen határozat a közléssel véglegessé válik. 

 
 

 

60/2021.(II.16.) 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 hatálybalépéséról 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: 

xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos kérelmező részére 15.000, - Ft, azaz: Tizemötezer 00/100 forint összegű rendkívüli 

települési támogatást állapítok meg.  

 

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

véglegessé válását követően a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozója részére 

fizesse ki a hivatal házipénztárában. 

 

Felkérem a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozóját, hogy gondoskodjon 

személyesen a kérelmező igényei szerint részére élelmiszer vásárlásáról, és a vásárlás 

igazolásáról szóló számlával 15 napon belül számoljon el a Pétfürdői Polgármesteri 

Hivatalban. 



 

Az elmaradt pénzfelvételre családgondozónak a végleges határozat kézhezvételétől számított 

hat hónapon belül van lehetősége a hivatal pénztárában, ügyfélfogadási időben. 

 

Tájékoztatom, hogy jelen határozat a közléssel véglegessé válik. 

 

 

 

61/2021.(II.17.) 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: 

 

A Várpalota Pétfürdői Kertbarát Egyesületet a 2020. évi önkormányzati támogatás 

elszámolásának ellenőrzése alapján hiánypótlásra szólítom fel.  

  

A támogatási szerződése alapján feladat alapon a 2020. október 1-2. napján tartandó 50 éves 

jubileumi rendezvény költségeihez 500 ezer forint támogatást kapott. A rendezvény a 

vírushelyzetre való tekintettel nem került megrendezésre, de előkészületek történtek az idei 

évben való megtartásra. Ajándék pólók vásárlásról nyújtottak be számlát, 638 ezer forint 

értékben, melyek a jubileiumi rendezvényen kerülnek kiosztásra. Az eredetileg benyújtott 

pályázatban azonban ajándék vásárlásra mindösszesen 150.000.- Ft-ot kértek, ezért az 

Egyesületet a fennmaradó 350.000.- Ft visszafizetésére kötelezem.  

 

A hiánypótlás határideje: 2021. február 24. 16 óra 

 

A határozatról az Egyesületet tájékoztatom.  

 

Határidő: 2021. február 17. 16.00 óra 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 
 
 
62/2021.(II.18.) 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: 



 

Kiss Georgina Dzsesszika (xxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő xxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 12.000,- Ft/hó, azaz: Tizenkettőezer forint/hó.  

 

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult 

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

 

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

 

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

 

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

63/2021.(II.18.) 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: 

 

Geiszler Dávid Olivér (xxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos 

részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

 

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

 

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult  

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

 

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 



 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

 

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

 

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

64/2021.(II.18.) 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: 

 

Mihálovics Krisztofer (xxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxx szám alatti lakos 

részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 18.000,- Ft/hó, azaz: Tizennyolcezer forint/hó.  

 

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult 

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

 

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

 

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

 

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

65/2021.(II.18.) 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:  

 

Kujber Vivien (xxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő xxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos részére 

tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. napjától 

2021. június 30. napjáig. 

 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 20.000,- Ft/hó, azaz: Húszezer forint/hó.  

 

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult  

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

 

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

 

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

 

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

66/2021.(II.18.) 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:  

 

Vörös Dávid Ákos (xxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos 

részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig.  

 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 8.000,- Ft/hó, azaz: Nyolcezer forint/hó.  



 

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult 

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

 

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

 

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

 

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

67/2021.(II.18.) 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: 

 

Vörös Gina Leila (xxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos 

részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 8.000,- Ft/hó, azaz: Nyolcezer forint/hó.  

 

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult 

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

 

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

 

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    



 

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

68/2021.(II.18.) 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: 

 

Gáspár Richárd (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő xxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos 

részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 16.000,- Ft/hó, azaz: Tizenhatezer forint/hó.  

 

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult  

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

 

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

 

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

 

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

69/2021.(II.18.) 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: 

 

Akkermann Kata (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig.  

 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 8.000,- Ft/hó, azaz: Nyolcezer forint/hó.  

 

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult 

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

 

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

 

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

 

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

70/2021.(II.18.) 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: 

 

Akkermann Dóra (xxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos 

részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 8.000,- Ft/hó, azaz: Nyolcezer forint/hó.  

 

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult 

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

 



Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

 

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

 

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

71/2021.(II.18.) 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: 

 

Akkermann Anna (xxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos 

részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 18.000,- Ft/hó, azaz: Tizennyolcezer forint/hó.  

 

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult 

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

 

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

 

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

 

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 



 

72/2021.(II.18.) 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: 

 

Salamon Petra (xxxxxxxxxxxxxxxx) lakóhely: 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxx  szám alatti 

lakos részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 14.000,- Ft/hó, azaz: Tizennégyezer forint/hó.  

 

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult 

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

 

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

 

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

 

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

73/2021.(II.18.) 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: 

 

Szakács Dániel (xxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos 

részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 



 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 8.000,- Ft/hó, azaz: Nyolcezer forint/hó.  

 

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult 

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

 

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

 

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

 

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

74/2021.(II.18.) 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: 

 

Tóth Balázs (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos 

részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 8.000,- Ft/hó, azaz: Nyolcezer forint/hó.  

 

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult 

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

 

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

 



E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

 

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

75/2021.(II.18.) 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: 

 

Sebestyén Lilla Maja (xxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos 

részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig.  

 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 14.000,- Ft/hó, azaz: Tizennégyezer forint/hó.  

 

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult 

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

 

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

 

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

 

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

76/2021.(II.18.) 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: 

 

Somogyi Flóra (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 16.000,- Ft/hó, azaz: Tizenhatezer forint/hó.  

 

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult 

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

 

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

 

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

 

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

77/2021.(II.18.) 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: 

 

Balogh Nóra (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxx szám alatti lakos részére 

tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. napjától 

2021. június 30. napjáig.  

 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 16.000,- Ft/hó, azaz: Tizenhatezer forint/hó.  

 

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult 



xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

 

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

 

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

 

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

78/2021.(II.18.) 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: 

 

Czene Ádám (xxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos 

részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 22.000,- Ft/hó, azaz: Huszonkettőezer forint/hó.  

 

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult 

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

 

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

 

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

 



Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

79/2021.(II.18.) 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: 

 

Csincsi Luca Izabella (xxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 8.000,- Ft/hó, azaz: Nyolcezer forint/hó.  

 

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult 

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

 

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

 

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

 

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

80/2021.(II.18.) 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: 

 

Salamon Zsóka (xxxxxxxxxxxxxx) lakóhely: 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxx  szám alatti lakos 

részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig.  

 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 8.000,- Ft/hó, azaz: Nyolcezer forint/hó.  

 

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult 

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

 

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

 

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

 

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

81/2021.(II.18.) 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: 

 

Kasza Klaudia (xxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos 

részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

 

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

 

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult 

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

 



Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

 

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

 

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

82/2021.(II.19.) 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 határozat mellékletét képező 1. számú részletező tábla alapján elfogadom a 

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2021. évi működési költségvetésnek tervezetét 74 536 ezer Ft 

bevétellel és 180 870 ezer Ft kiadással. 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

83/2021.(II.19.) 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 határozat mellékletét képező 2. számú részletező tábla alapján elfogadom az 

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT 2021. évi működési költségvetésnek tervezetét 36 

ezer Ft bevétellel és 1 316 ezer Ft kiadással. 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 



Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

 

 

84/2021.(II.19.) 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 határozat mellékletét képező 3. számú részletező tábla alapján elfogadom a 

KÖZVILÁGÍTÁS 2021. évi működési költségvetésnek tervezetét 6 720 ezer Ft bevétellel és 

18 034 ezer Ft kiadással. 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

85/2021.(II.19.) 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 határozat mellékletét képező 4. számú részletező tábla alapján elfogadom a KÖZTEMETŐ 

ÜZEMELTETÉS 2021. évi működési költségvetésnek tervezetét 3 451 ezer Ft bevétellel és 10 

801 ezer Ft kiadással. 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

 

 

 



86/2021.(II.19.) 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 határozat mellékletét képező 5. számú részletező tábla alapján elfogadom a NEM 

VESZÉLYES HULLADÉK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁG 2021. évi működési 

költségvetésnek tervezetét 0 ezer Ft bevétellel és 13 870 ezer Ft kiadással. 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

87/2021.(II.19.) 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 határozat mellékletét képező 6. számú részletező tábla alapján elfogadom a 

ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS 2021. évi működési költségvetésnek tervezetét 12 784 ezer Ft 

bevétellel és 64 287 ezer Ft kiadással. 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

88/2021.(II.19.) 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 határozat mellékletét képező 7. számú részletező tábla alapján elfogadom a 

KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 2021. évi működési költségvetésnek tervezetét 6 200 ezer Ft 

bevétellel és 28 828 ezer Ft kiadással. 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

89/2021.(II.19.) 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 határozat mellékletét képező 8. számú részletező tábla alapján elfogadom a PARK, FÜRDŐ, 

STRAND ÉS TÓ ÜZEMELTETÉS 2021. évi működési költségvetésnek tervezetét 0 ezer Ft 

bevétellel és 6 132 ezer Ft kiadással. 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

90/2021.(II.19.) 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 határozat mellékletét képező 9. számú részletező tábla alapján elfogadom a 

SPORTLÉTESÍTMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE ÉS FEJLESZTÉSE 2021. évi működési 

költségvetésnek tervezetét 0 ezer Ft bevétellel és 4 031 ezer Ft kiadással. 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 



 

91/2021.(II.19.) 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 határozat mellékletét képező 10. számú részletező tábla alapján elfogadom az UTAK, 

HIDAK 2021. évi működési költségvetésnek tervezetét 0 ezer Ft bevétellel és 17 904 ezer Ft 

kiadással. 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

92/2021.(II.19.) 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 határozat mellékletét képező 11. számú részletező tábla alapján elfogadom a VÍZELLÁTÁS, 

FELSZÍNI VÍZELVEZETÉS, IVÓVÍZ ÉS SZENNYVÍZ 2021. évi működési költségvetésnek 

tervezetét 0 ezer Ft bevétellel és 7 558 ezer Ft kiadással. 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

93/2021.(II.19.) 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 határozat mellékletét képező 12. számú részletező tábla alapján elfogadom az 

ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS (ORVOSI RENDELŐ) 

2021. évi működési költségvetésnek tervezetét 1 270 ezer Ft bevétellel és 3 302 ezer Ft 

kiadással. 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

94/2021.(II.19.) 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 határozat mellékletét képező 13. számú részletező tábla alapján elfogadom a HÁZIORVOSI 

ALAPELLÁTÁS 2021. évi működési költségvetésnek tervezetét 15 195 ezer Ft bevétellel és 

21 679 ezer Ft kiadással. 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

95/2021.(II.19.) 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 határozat mellékletét képező 14. számú részletező tábla alapján elfogadom a 

SZAKFELADATRA NEM SOROLHATÓ FELADATOK 2021. évi működési 

költségvetésnek tervezetét 0 ezer Ft bevétellel és 38 326 ezer Ft kiadással. 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 



 

96/2021.(II.19.) 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 határozat mellékletét képező 15. számú részletező tábla alapján elfogadom az ISKOLA – 

GYERMEKÉTKEZTETÉS 2021. évi működési költségvetésnek tervezetét 13 100 ezer Ft 

bevétellel és 51 826 ezer Ft kiadással. 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

97/2021.(II.19.) 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 határozat mellékletét képező 16. számú részletező tábla alapján elfogadom az ÓVODA 2021. 

évi működési költségvetésnek tervezetét 122 801 ezer Ft bevétellel és 205 774 ezer Ft kiadással. 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

98/2021.(II.19.) 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 határozat mellékletét képező 17. számú részletező tábla alapján elfogadom a KÖZÖSSÉGI 

HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2021. évi működési költségvetésnek tervezetét 13 234 ezer Ft bevétellel 

és 101 998 ezer Ft kiadással. 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

99/2021.(II.19.) 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 határozat mellékletét képező 18. számú részletező tábla alapján elfogadom a GONDOZÁSI 

KÖZPONT 2021. évi működési költségvetésnek tervezetét 82 061 ezer Ft bevétellel és 154 189 

ezer Ft kiadással. 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

100/2021.(II.19.) 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 határozat mellékletét képező „III. szociálpolitikai juttatások 2021. évi költségvetése” 

részletező tábla alapján a SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK költségvetési tervezetét 0 Ft 

bevétellel és 48 108 ezer Ft kiadással elfogadom. 

   

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 



 

101/2021.(II.19.) 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 mellékelt „II. átadott pénzeszközök 2021. évi költségvetése” részletező tábla alapján az 

átadott pénzeszközök költségvetés tervezetét 64 437 ezer Ft kiadással elfogadom. 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

102/2021.(II.19.) 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 Iskola 2021. évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadom el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 500 

Rámpa tervezés, kivitelezés 3.500 

Felújítás  

Garanciális visszatartás: Berhidai út 54. lépcső 251 

Garanciális visszatartás: előtető 190 

Garanciális visszatartás: ablakcsere 15 

Garanciális visszatartás: kosárlabda pálya műanyag 

borítás 218 

Összesen: 4.674 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

 



103/2021.(II.19.) 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 Óvoda 2021. évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadom el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 400 

Ivókutak bekötése 130 

Felújítás  

Udvari vízelvezető rendszer felújítása 4.000 

Emeleti mosdó felújítása  1.350 

Emeleti konyhák felújítása 2.500 

Emeleti folyosók, közlekedők, lépcsőház 

burkolatcsere 4.500 

Összesen: 12.880 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

104/2021.(II.19.) 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 Közösségi Ház és Könyvtár 2021. évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadom el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 1.500 

A3-as színes multifunkciós lézer nyomtató 1.100 

Telefon alközpont 300 

Sennheiser kézi mikrofonszett akkumulátoros 

vevővel (2 db) 490 

Asztali számítógép komplett 330 

Kameraállvány (1 db) 270 

Felújítás  

Fűtés korszerűsítés kivitelezés 21.100 



Fűtés korszerűsítés műszaki ellenőrzés 500 

Stúdió hangszigetelés tervezés 200 

Stúdió hangszigetelés kivitelezés 4.500 

Összesen: 30.290 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

105/2021.(II.19.) 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 Gondozási Központ 2021. évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadom el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 1.000 

Bölcsőde udvari gumilemez burkolat 1.200 

Felújítás  

Bölcsőde teraszajtók cseréje 1.000 

Bölcsőde tetőtéri ablakcsere 3.000 

Összesen: 6.200 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

106/2021.(II.19.) 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 Polgármesteri Hivatal 2021. évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadom el:  

 

 



Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 1.500 

Hivatali gépjármű 5.000 

Felújítás  

HMKE tervezés 830 

HMKE kivitelezés 15.000 

HMKE műszaki ellenőrzés 400 

Összesen: 22.730  

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

107/2021.(II.19.) 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 Temető 2021. évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadom el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 500 

Temetőkapu kivitelezés 2.100 

Urnakeszon (15 db) 1.850 

Szóróparcella tervezés, engedélyezés 1.000 

Temetőkerítés új kapu mellett (kivitelezés) 1.000 

Összesen: 6.450 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

108/2021.(II.19.) 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 Községgazdálkodás 2021. évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadom el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 300 

Rendezési terv, HÉSZ 656 

Térfigyelő kamerarendszer bővítés 3.000 

Összesen: 3.956 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

109/2021.(II.19.) 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 Felszíni vízelvezetés 2021. évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadom el:  

 

Felújítás ezer Ft 

Köves-árok rendezés  1.000 

Összesen: 1.000 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

110/2021.(II.19.) 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 Tó 2021. évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadom el:  

 

 



Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 400 

Összesen: 400 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

111/2021.(II.19.) 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 Strand 2021. évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadom el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Strand tervezés 15.685 

Kivitelezés, beruházás bonyolítás 10.000 

Összesen: 25.685 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

112/2021.(II.19.) 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 Parkfenntartás 2021. évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadom el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök  400 

Játszótéri eszközök 1.000 

Összesen: 1.400 

 



A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

113/2021.(II.19.) 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 Utak, hidak 2021. évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadom el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök  500 

Garanciális visszatartás járda építés (Bánya u. – Kaposi víztározó) 183 

Garanciális visszatartás járda építés (Ifjúság útja - Temető utca) 629 

Garanciális visszatartás (2014. előtti) 214 

Iskola utca – Berhidai út áteresz tervezés, engedélyezés 390 

Iskola utca – Berhidai út áteresz kivitelezés 4.000 

Ifjúság útja gépkocsi bejárók tervezés 500 

Felújítás  

Garanciális visszatartás járda (Újmandulás, Klapka, Kazinczy, 

Kosztolányi) 1.681 

Újmandulás utca járda építés 5.000 

Összesen: 13.097 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

114/2021.(II.19.) 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 Közvilágítás 2021. évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadom el:  



 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök  160 

Közvilágítás bővítés 2.000 

Nyárfa köz közvilágítás tervezés 350 

Nyárfa köz közvilágítás kivitelezés 9.000 

Nyárfa köz közvilágítás műszaki ellenőrzés 300 

Összesen: 11.810 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

115/2021.(II.19.) 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 Ivóvíz, szennyvíz 2021. évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadom el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kút villamos energia kiváltás (GFT)  3.000 

Összesen: 3.000 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

116/2021.(II.19.) 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 Orvosi Rendelő 2021. évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadom el:  

 

 



Beruházás ezer Ft 

Felnőtt orvosi rendelő  

Kisértékű tárgyi eszközök  300 

Gyermekorvosi rendelő  

Kisértékű tárgyi eszközök 400 

Számítógép 385 

Felújítás  

Gyermekorvosi rendelő  

Homlokzati nyílászáró csere (15 db) 2.100 

Összesen: 3.185 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

117/2021.(II.19.) 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 Köztisztaság 2021. évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadom el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök  1.200 

Hulladékudvar tervezés, engedélyezés 5.000 

Összesen: 6.200 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

118/2021.(II.19.) 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 Sporttelep 2021. évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadom el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök  500 

Felújítás  

Villamosenergia hálózat felújítás tervezés 762 

Villamosenergia hálózat felújítás kivitelezés 9.900 

Villamosenergia hálózat felújítás műszaki ellenőrzés 350 

Sporttelepi út kivitelezés 27.961 

Sporttelepi út műszaki ellenőrzés 290 

Futópálya tervezés, geodézia 600 

Futópálya kivitelezés 21.000 

Futópálya műszaki ellenőrzés 200 

Csúszásmentes folyosó burkolat 820 

Összesen: 62.383 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

119/2021.(II.19.) 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 Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok 2021. évi felhalmozási kiadását az 

alábbiak szerint fogadom el:  

 

Felújítás ezer Ft 

MFP Óvodaépület felújítása  

HMKE kivitelezés 4.326 

HMKE kivitelezés általános költsége 329 

HMKE műszaki ellenőrzés 254 

Összesen: 4.909 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 



120/2021.(II.19.) 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 Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok 2021. évi felhalmozási kiadását az 

alábbiak szerint fogadom el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Ingatlanvásárlás 20.000 

Összesen: 20.000 

 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

121/2021.(II.19.) 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 2021. évi költségvetési tervezetben az összes tartalékot 156.512 ezer Ft-ban állapítom meg, 

melyből az  

1.) Általános tartalék      18.401 ezer forint 

2.) Céltartalék 

a) Környezetvédelmi alap          3.111 ezer forint 

b) Lakóház energetikai program     15.000 ezer forint 

c) Civil szervezetek pályázati önrésze     5.000 ezer forint 

d) Közlekedési koncepció      15.000 ezer forint 

e) Strand           100.000 ezer forint 

összesen:               138.111 ezer forint 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 



122/2021.(II.19.) 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: 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésének  

bevételi főösszegét 1.301.355 ezer Ft-ban,  

kiadási főösszegét  1.670.374 ezer Ft-ban,  

a hiányt – melynek fedezete a várható 2020. évi költségvetési maradvány - 369.019 ezer Ft-ban 

állapítom meg. 

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő. 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

123/2021.(II.19.) 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 Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 29. I/4. szám alatti önkormányzati lakást önkormányzati 

érdekből juttatott bérlakásként kívánom hasznosítani. 

 

A lakás bérlőjeként 2021. március 1-től kijelölöm a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőjét, 

Rózsás Tünde Tímea Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. szám alatti lakost.  

 

A bérleti díj 2021. évben: 15.000,- Ft + rezsi + közös költség/hó. 

 

A bérleti díj összege minden évben a KSH által közzétett infláció mértékével növekszik. 

 

A bérleti szerződést megkötöm, melyben az alábbi kikötéseket szerepeltetem: 

a) a bérleti jogviszony a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatánál és szerveinél történő 

alkalmazás ideje alatt áll fenn, annak megszűnésekor a bérleti jogviszony is 

megszűnik, 

b) mivel a lakás a folyamatosan hirdetett házi gyermekorvosi szolgálatnak fenntartott 

szolgálati lakás, annak igényére tartó orvos jelentkezése esetén a bérleti jogviszony 

megszűnik. 

 

Határidő kérelmező tájékoztatására: 2021. február 22. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 



 

124/2021.(II.22.) 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 Humán Bizottság, a Polgármester és a Jegyző által előterjesztett – 2020. éves szociális és 

gyermekvédelmi ellátásokról szóló – beszámolót elfogadom. 

 

 

 

125/2021.(II.23.) 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: 

 

Bartha Kornél Gábor (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 12.000,- Ft/hó, azaz: Tizenkettőezer forint/hó.  

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult  

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

126/2021.(II.23.) 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, xxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos tanulmányi ösztöndíj megállapítása iránt benyújtott kérelmét elutasítom. 

 

 

 

127/2021.(II.23.) 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: 

 

Salk Réka Eszter (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 8.000,- Ft/hó, azaz: Nyolcezer forint/hó.  

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult  

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

128/2021.(II.23.) 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: 

 

Csizmadia Flóra (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos 

részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 22.000,- Ft/hó, azaz: Huszonkettőezer forint/hó.  

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult  

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

129/2021.(II.24.) 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: 

 
A Péti Nyugdíjas Klub Egyesület 2020. évi önkormányzati támogatás elszámolását 

elfogadom. 

  

A határozatról az Egyesületet tájékoztatom.  

 

Határidő: 2021. március 3. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

130/2021.(II.24.) 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: 

 
A Várpalota Pétfürdői Kertbarát Egyesület 2020. évi önkormányzati támogatás 

elszámolását elfogadom. 

  

A határozatról az Egyesületet tájékoztatom.  

 

Határidő: 2021. március 3. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

131/2021.(II.24.) 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: 

 
A Pétfürdői Diák Sportegyesület 2020. évi önkormányzati támogatás elszámolását 

elfogadom. 

  

A határozatról az Egyesületet tájékoztatom.  

 

Határidő: 2021. március 3. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

132/2021.(II.24.) 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: 

 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2020. évi önkormányzati támogatás elszámolását 

elfogadom. 

 

A határozatról az Egyesületet tájékoztatom.  

 



Határidő: 2021. március 3. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

133/2021.(II.24.) 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: 

 
A Bakony Bike Kerékpáros Egyesület 2020. évi önkormányzati támogatás elszámolását 

elfogadom. 

  

A határozatról az Egyesületet tájékoztatom.  

 

Határidő: 2021. március 3. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

134/2021.(II.24.) 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: 

 
A Panelkuckó Alapítvány 2020. évi önkormányzati támogatás elszámolását elfogadom. 

  

A határozatról az Egyesületet tájékoztatom.  

 

Határidő: 2021. március 3. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

135/2021.(II.24.) 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: 

 
A Pétfürdői Női Kar Egyesület 2020. évi önkormányzati támogatás elszámolását elfogadom. 

 

A határozatról az Egyesületet tájékoztatom.  

 

Határidő: 2021. március 3. 

 

 

 

136/2021.(II.24.) 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: 

 
A FutaPét Tömegsport Egyesület 2020. évi önkormányzati támogatás elszámolását 

elfogadom. 

  

A határozatról az Egyesületet tájékoztatom.  

 

Határidő: 2021. március 3. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

137/2021.(II.24.) 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: 

 
A Péti Munkás Testedzők Egyesületének 2020. évi önkormányzati támogatás elszámolását 

elfogadom. 

 

A határozatról az Egyesületet tájékoztatom.  

 

Határidő: 2021. március 3. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 



 

138/2021.(II.24.) 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: 

 
A Pétfürdő Sportjáért Alapítvány 2020. évi önkormányzati támogatás elszámolását 

elfogadom. 

  

A határozatról az Egyesületet tájékoztatom.  

 

Határidő: 2021. március 3. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

139/2021.(II.24.) 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: 

 
A Napsugár Alapítvány 2020. évi önkormányzati támogatás elszámolását elfogadom. 

 

A határozatról az Egyesületet tájékoztatom.  

 

Határidő: 2021. március 3. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

140/2021.(II.24.) 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: 

 



A Dance Action Sportegyesület 2020. évi önkormányzati támogatás elszámolását elfogadom. 

  

A határozatról az Egyesületet tájékoztatom.  

 

Határidő: 2021. március 3. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

141/2021.(II.24.) 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: 

 
A Berhida Táncegyüttes 2020. évi önkormányzati támogatás elszámolását elfogadom. 

  

A határozatról az Egyesületet tájékoztatom.  

 

Határidő: 2021. március 3. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

142/2021.(II.24.) 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: 

 
A Római Katolikus Egyházközség 2020. évi önkormányzati támogatás elszámolását 

elfogadom. 

  

A határozatról az Egyesületet tájékoztatom.  

 

Határidő: 2021. március 3. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

 

 



143/2021.(II.24.) 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: 

 
A Peytu Íjász Hagyományőrző Egyesület 2020. évi önkormányzati támogatás elszámolását 

elfogadom. 

 

A határozatról az Egyesületet tájékoztatom.  

 

Határidő: 2021. március 3. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

144/2021.(II.24.) 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: 

 
A Moto-Complet SE 2020. évi önkormányzati támogatás elszámolását elfogadom. 

 

A határozatról az Egyesületet tájékoztatom.  

 

Határidő: 2021. március 3. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

145/2021.(II.24.) 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: 

 



A Mozgássérültek Várpalotai Egyesületének 2020. évi önkormányzati támogatás 

elszámolását elfogadom. 

 

A határozatról az Egyesületet tájékoztatom.  

 

Határidő: 2021. március 3. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

146/2021.(II.24.) 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: 

 
A Péti Férfikar Egyesület 2020. évi önkormányzati támogatás elszámolását elfogadom. 

  

A határozatról az Egyesületet tájékoztatom.  

 

Határidő: 2021. március 3. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

147/2021.(II.24.) 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: 

 
A Pétfürdői Szent László Kórus Egyesület 2020. évi önkormányzati támogatás elszámolását 

elfogadom. 

 

A határozatról az Egyesületet tájékoztatom.  

 

Határidő: 2021. március 3. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

 



148/2021.(II.24.) 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: 

 
A Marathon Tömegsport Egyesület 2020. évi önkormányzati támogatás elszámolását 

elfogadom. 

  

A határozatról az Egyesületet tájékoztatom.  

 

Határidő: 2021. március 3. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

149/2021.(II.24.) 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: 

 
A Várpalota-Pétfürdői Református Egyházközség 2020. évi önkormányzati támogatás 

elszámolását elfogadom. 

 

A határozatról az Egyesületet tájékoztatom.  

 

Határidő: 2021. március 3. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

150/2021.(II.24.) 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 (xxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxx kérelmező 

ügyfél részére 2021. február 1. napjától 2021. április 30. 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 március hónapban 2021. március 5-ig, 

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

 

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

véglegessé válását követően a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozója részére 

fizesse ki a hivatal házipénztárában. 

 

Felkérem a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozóját, hogy gondoskodjon 

személyesen a kérelmező részére gyógyszer, élelmiszer, tisztító- és tisztálkodószerek 

vásárlásáról, és a vásárlás igazolásáról szóló számlával a készpénz felvételétől számított 

15 napon belül számoljon el a Pétfürdői Polgármesteri Hivatalban.  

 

Az elmaradt pénzfelvételre családgondozónak a végleges határozat kézhezvételétől számított 

hat hónapon belül van lehetősége a hivatal pénztárában, ügyfélfogadási időben. 

 

Tájékoztatom, hogy jelen határozat a közléssel véglegessé válik. 

 

 

 

151/2021.(II.26.) 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: 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglalt kötelezettségnek 

eleget téve saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinkből eredő fizetési 

kötelezettségeinknek a költségvetési évet követő három évre várható összegét e határozat 

melléklete szerint állapítom meg. 

 

151/2021.(II.26.) számú képviselő-testületi határozat melléklete 

 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának saját bevételei és 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei 

2022-2024.  

     

Ezer 

forintban 

MEGNEVEZÉS 
Sor-

szám 

Saját bevétel és adósságot 

keletkeztető ügyletből eredő 

fizetési kötelezettség összegei 

ÖSSZESEN 

7=(3+4+5+6) 



2022. 2023. 2024. 

1 2 3 4 5 7 

Saját bevételek (02+… .+07) 01 889.000 889.000 889.000 2.667.000 

Helyi adóból és települési adóból származó 

bevétel 02 
   887.500 887.500 887.500 2.662.500 

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot 

megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből 

és hasznosításából származó bevétel 03 

- - - - 

Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel 04 - - - - 

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, 

részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből 

vagy privatizációból származó bevétel 05 

- - - - 

Bírság, pótlék, díjbevétel 06 1 500 1 500 1 500 4 500 

Kezesség-, illetve garanciavállalással 

kapcsolatos megtérülés 07 
      - 

Saját bevételek  (01. sor)  50%-a  08 444.500 444.500 444.500 1.333.500 

 

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési 

kötelezettség (10+…..+16) 09 
- - - - 

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a 

folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés 

napjáig, és annak aktuális tőketartozása 10 

- - - - 

A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: 

Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba 

hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó 

értékpapír esetén annak névértéke, egyéb 

értékpapír esetén annak vételára 11 

- - - - 

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a 

beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott 

kötelezettséggel megegyező, kamatot nem 

tartalmazó értéke 12 

- - - - 

Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői 

félként történő megkötése a lízing futamideje 

alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész 

hátralévő összege 13 

- - - - 

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével 

megkötött adásvételi szerződés eladói félként 

történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti 

valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - 14 

- - - - 



a visszavásárlásig, és a kikötött 

visszavásárlási ár 

Szerződésben kapott, legalább 

háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott 

fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett 

ellenérték 15 

- - - - 

Hitelintézetek által, származékos műveletek 

különbözeteként az Államadósság Kezelő 

Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) 

elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege 16 

- - - - 

 

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, 

tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 

(18+…..+24) 17 

- - - - 

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a 

folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés 

napjáig, és annak aktuális tőketartozása 18 

- - - - 

Az Sztv szerinti hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba 

hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó 

értékpapír esetén annak névértéke, egyéb 

értékpapír esetén annak vételára 19 

- - - - 

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a 

beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott 

kötelezettséggel megegyező, kamatot nem 

tartalmazó értéke 20 

- - - - 

Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői 

félként történő megkötése a lízing futamideje 

alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész 

hátralévő összege 21 

- - - - 

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével 

megkötött adásvételi szerződés eladói félként 

történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti 

valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - 

a visszavásárlásig, és a kikötött 

visszavásárlási ár 22 

- - - - 

Szerződésben kapott, legalább 

háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott 

fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett 

ellenérték 23 

- - - - 

Hitelintézetek által, származékos műveletek 

különbözeteként az Államadósság Kezelő 

Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) 

elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege 24 

- - - - 



Fizetési kötelezettség összesen (09+17) 25 - - - - 

 

Adósságot keletkeztető ügyletből származó 

fizetési kötelezettségre igénybe vehető saját 

bevétel  (08-25) 

26 444.500 444.500 444.500 1.333.500 

 

 

 

152/2021.(III.1.) 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: 

 

xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos 

kérelmező ügyfél részére 2021. március 1. napjától 2021. május 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 április hónapban 2021. április 5-ig, 

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

 

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

véglegessé válását követően a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozója részére 

fizesse ki a hivatal házipénztárában. 

 

Felkérem a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozóját, hogy gondoskodjon 

személyesen a kérelmező részére gyógyszer, élelmiszer, tisztító- és tisztálkodószerek 

vásárlásáról, és a vásárlás igazolásáról szóló számlával a készpénz felvételétől számított 

15 napon belül számoljon el a Pétfürdői Polgármesteri Hivatalban.  

 

Az elmaradt pénzfelvételre családgondozónak a végleges határozat kézhezvételétől számított 

hat hónapon belül van lehetősége a hivatal pénztárában, ügyfélfogadási időben. 

 

 

 

153/2021.(III.1.) 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 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxx szám alatti lakos 

kérelmező részére 2021. március 1. napjától 2021. május 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 április hónapban 2021. április 5-ig, 

c) 15.000,-Ft május hónapban 2021. május 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. 

 

 

 

154/2021.(III.1.) 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 Közösségi Ház és Könyvtár 2020. évi közművelődési szakmai tevékenységéről szóló 

beszámolót e l f o g a d o m. 

 

 

 

155/2021.(III.1.) 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 muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. törvény 78/I. § (4) bekezdés b) pontja alapján a Pétfürdői Közösségi 

https://uj.jogtar.hu/


Ház és Könyvtár 2021. évi Közművelődési munkatervét, valamint annak részeként az éves 

szolgáltatási tervét jóváhagyom. 

 

Határidő: a) a határozat megküldésére: 2021. március 10. 

                  b) a szolgáltatási terv helyi közzétételére: 2021. március 15. 

Felelős:  a) pontért: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

               b) pontért: Angeli Katalin intézményvezető 

 

 

156/2021.(III.1.) 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 muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. törvény 65. § (2a) bekezdésében foglaltak szerint a Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár  

a) 2020. évi Könyvtári szakmai beszámolóját  

b) 2021. évi Könyvtári szakmai munkatervét   

elfogadom. 

 

Felkérem az Intézmény Vezetőjét, hogy az elfogadott munkatervet és beszámolót küldje meg 

a megyei hatókörű városi könyvtár részére. 

 

Határidő: a) a határozat intézmény részére történő megküldésre: 2021. március 10. 

       b) a munkaterv és beszámoló megküldésére: 2021. március 15. 

Felelős: a) pontért: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

   b) pontért Angeli Katalin igazgató 

 

 

 

157/2021.(III.1.) 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 képviselők vélemények 

kikérésével - az alábbi határozatot hoztam: 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában kapott 

felhatalmazás, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1)-(4) 

bekezdésében foglalt előírások alapján az óvodai beíratások időpontját a határozat 

mellékletét képező „Közlemény” közzétételével 

https://uj.jogtar.hu/


2021. április 20. (kedden)          8.00 órától  16.00 óráig 

2021. április 21. (szerdán)         8.00 órától  16.00 óráig 

határozom meg. 

A hirdetmény közzétételének helye:  

a) a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája,  

b) az önkormányzat honlapja,  

c) a Pétfürdői Közösségi Televízió képújsága,  

d) a Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda hirdetőtáblája.  

 

Határidő a közzétételre: 2021. március 15.  

Felelős    az a-b) pont szerinti közzétételért: Szabóné Czifra Melinda jegyző, 

    a c) szerinti közzétételért: Angeli Katalin főszerkesztő 

    a d) pont szerinti közzétételért: Porogi Lajosné óvodavezető 

 

 

157/2021.(III.1.) számú képviselő-testületi határozat melléklete 

 

 

„K Ö Z L E M É N Y 

 

a 2021/2022. nevelési évre vonatkozó  

óvodai beíratások idejéről és módjáról 

 

Tisztelt Szülők! 

 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodás korúak beíratása a következő időpontokban 

lesz: 

 

Beiratkozás időpontja:    2021. április 20. (kedd)      8.00 órától  16.00 óráig, 

                                           2021. április 21. (szerda)     8.00 órától  16.00 óráig. 

 

Az intézmény neve és helye:         Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda 

                                                       8105  Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 17. 

 

Az óvoda felvételi körzete: Pétfürdő nagyközség teljes közigazgatási területe 

Az óvodai nevelési év tartama: 2021. szeptember 1. – 2022. augusztus 31. 

                  

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntésről az óvoda vezetője írásban – a 

felvételi kérelem elutasítása esetén az indokolást és a jogorvoslati lehetőségekre 

vonatkozó tájékoztatást is tartalmazó határozat megküldésével – értesíti a szülőt 

legkésőbb 2021. május 20-ig. 

 

Az óvodavezető döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására 

jutásától  számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a 

fenntartóhoz, azaz Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületéhez.  

 

A Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda alapító okirata értelmében jogosult az 

integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvételére. 

 



Az óvoda a körzetében életvitelszerűen lakó gyermekeket köteles felvenni. A másik óvoda 

körzetéből jelentkező gyermekeket a beíratás során az óvoda várakozó listára veszi fel. 

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele 

folyamatos.  

 

A szülő - a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben 

történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési 

önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben 

meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését 

kérni. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek 

abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési 

év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.  

 

A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos 

érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a 

gyermek a negyedik életévét betölti, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel 

eljáró járási hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) felmentheti az óvodai 

foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete 

indokolja.  

 

Ezért jelentkeznie kell annak a szülőnek is, akinek a gyermeke 2021. augusztus 31. 

napjáig a negyedik életévét betölti és eddig nem járt óvodába, illetve az óvodába járási 

kötelezettségét a negyedik életév betöltéséig családi napköziben teljesítette. 

 

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év 

közben kérheti felvételét az óvoda vezetőjénél, annak érdekében, hogy a gyermek részt 

vehessen az óvodai foglalkozásokon. 

 

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az 

óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó 

határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a járási hivatalt. A napi négy 

órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, 

ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles 

értesíteni az óvodavezetőt. 

 

A járási hivatal figyelemmel kíséri a szülő kötelességének teljesítését, hogy biztosítsa a 

gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá bejelentésre vagy hivatalból elrendeli 

az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt, ha a szülő nem tesz eleget 

kötelességének. 

 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló 

óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az óvodába nem 

íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján 

szabálysértést követ el. 

 

A járási hivatal az Nkt. 45. § (8) bekezdése szerinti adatokat a tárgyév március elsejéig küldi 

meg a kötelező felvételt biztosító óvodák fenntartói számára. A hivatal április 16-áig 



értesítést küld azon gyermek lakcímére, akiknek a tárgyévben óvodáztatási kötelezettsége 

megkezdődik. 

 

Az óvodai beíratáshoz szükséges dokumentumok: 

- a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány, lakcímkártyája,  

- a szülő (gondviselő) személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány, lakcímkártyája, 

- sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény,  

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat (jogosultság fennállása 

esetén).  

 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időben gondoskodjanak a gyermekek 

beíratásáról a jelen közleményben foglaltak szerint.  

                                                                                                               Képviselő-testület” 

 

 

 

 

158/2021.(III.1.) 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 képviselők támogató 

véleménye ismeretében - az alábbi határozatot hoztam: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete búcsúzik a 2021. február 25-én 

elhunyt Pekker Józseftől. 

A Képviselő-testület emlékét megőrizve Pekker Józsefet saját halottjának tekinti. 

 

A temetés költségeit a számlák alapján a 2021. évi költségvetés általános tartaléka terhére 

biztosítom  
A határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet módosításánál figyelembe veszem. 

 

Határidő  a költségvetési rendelet módosítására: 2021. június havi ülés 

Felelős:  Horváth Éva polgármester 

 

 

 

159/2021.(III.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 37/2021. (II. 15.) számú – a polgármester 2021. évi szabadság ütemezéséről szóló – 

képviselő-testületi határozatot visszavonom. 

 



 

 

160/2021.(III.4.) 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: 

 
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nevében pályázatot nyújtok be 

az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázatra.  

 

1.) A támogatást az alábbi feladatra kérem 

     b.) pályázati alcél 

     sportfejlesztés (futópálya építés) 

 

2.) Megvalósítás helye: Pétfürdő Sporttelep hrsz. 2357/3. 

 

3.) A megvalósítás becsült költségei:   

    Tervezés:                                            500.000,- Ft 

    Kivitelezés:                           21.308.295,- Ft 

    Műszaki ellenőrzés:                               200.000, -Ft 

 

4.) A megvalósítás becsült összköltsége:       22.008.295,- Ft 

    Igényelt támogatás 50 %                11.004.147,- Ft 

    Önrész 50 %                 11.004.148,- Ft, 

    melyet az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosít.  

 

Az Önkormányzat a fejlesztést 2021-ben valósítja meg.  

 

A pályázatot 2021. március 12-ig beadom. 

 

Határidő: 2021. március 12. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

162/2021.(III.17.) 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 képviselők véleményének 

kikérésével - alábbi határozatot hoztam: 

 



A háziorvosi alapellátás gyermekorvosi asszisztense egészségügyi szolgálati jogviszony szerint 

járó jubileumi jutalma pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében elrendelem az alábbi 

előirányzat átcsoportosítását: 

Háziorvosi alapellátás működési költségvetési kiadás  

személyi juttatás        +   930.000.- Ft 

járulékok         +   144.150.- Ft 

Általános tartalék                                      - 1.074.150.- Ft  

A 2021. évi költségvetési rendelet soron következő módosítását e határozatban foglaltak 

figyelembevételével készítem elő.  

 

Határidő a költségvetési rendelet módosítására: 2021. június havi ülés 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

163/2021.(III.17.) 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:  

xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx) lakóhely: 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxx.   

kérelmező ügyfél részére 2021. 04. 06. napjától 2022. 04. 05.  napjáig rendszeres települési 

támogatás formájaként ápolási támogatást állapítok meg. 

Az ápolási támogatás havi összege az éves központi költségvetési törvényben 

meghatározott alapösszeg 80 %-a, amely 2021. évben bruttó 33.068,- Ft, nettó 29.761, -Ft, 

azaz: Huszonkilencezer-hétszázhatvanegy forint. 

Tájékoztatom a jogosultat, hogy az ápolási támogatás folyósításának időtartama szolgálati időre 

jogosít, ezért annak bruttó összegét nyugdíjjárulék terheli (2021. évben 10 %). 

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy 

az ápolási támogatást havonta utólag, tárgyhót követő 5. napjáig jogosult részére, Pétfürdő 

Polgármesteri Hivatal Pénztárában fizesse ki, úgy, hogy az ellátás összegéből az azt terhelő 

nyugdíjjárulékot vonja le és utalja át az illetékes szervnek 

 

F e l h í v o m  a figyelmét arra, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges 

tények, körülmények (lakcímváltozás, jövedelmi helyzet, egy háztartásban élő 

családtagok létszámának változása, keresőtevékenység folytatása, a jogosultság 

megállapítását kizáró körülmények bekövetkezése, stb.) megváltozását 15 napon belül 

köteles bejelenteni a pétfürdői Polgármesteri Hivatalban a fent megjelölt ügyintézőnél.  

T á j é k o z t a t o m , hogy a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátást vissza kell 

fizetni a visszafizetés elrendelésekor érvényes jegybanki kamattal megemelt összegben.  

 



Tájékoztatom, hogy nem jogosult ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha: 

a) keresőtevékenységet folytat, aktív korúak ellátásában, munkanélküliek ellátásában, vagy 

rendszeres pénzellátásban részesül 

b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi IIII. törvény (a továbbiakban: 

Szoctv.) 41. §-a alapján ápolási díjra jogosult, 

c) az ápoló és az ápolt között tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés jön létre.  

Meg kell szüntetni az ápolási támogatásra való jogosultságot, ha  

a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé, 

b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, 

c) az ápolt személy meghal, 

d) az ápolást végző meghal. 

Az ápolási támogatás folyósítása alatt az ápolást végző személy ápolási kötelezettségének 

teljesítése bármikor ellenőrizhető. Az ellenőrzési tevékenységre az önkormányzat házi 

segítségnyújtást végző intézményének munkatársa is jogosult.  

Tájékoztatom, hogy az ápolási támogatás megállapításának időpontjától egészségügyi 

szolgáltatásra szerzett jogosultságot, amely az ápolási támogatásra való jogosultság 

fennállásáig tart. 

Tájékoztatom, hogy jelen határozat a közléssel véglegessé válik. 

 

 

 

164/2021.(III.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, 

figyelemmel a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 5/A §ára, a Képviselő-testület jogkörét gyakorolva 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) 

alapján a 2021. évi költségvetésben a civil szervezetek támogatására meghatározott 

14.000.000.- Ft felhasználásáról az alábbiak szerint döntök: 

a) A rendelet 12. § (2) bekezdése alapján a 2021. év közben felmerülő támogatási igényekre 

4.334.000.- Ft tartalékkeretet állapítok meg 

b) A Rendelet 12. § (3) bekezdése alapján 280.000.- Ft-ot különítek el a civil szervezetek 

részére országos vagy régiós pályázatok önrészének kiegészítésére. 

 

 

 

165/2021.(III.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, 

figyelemmel a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 5/A §ára, a Képviselő-testület jogkörét gyakorolva 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 FutPét Tömegsort Egyesület részére 2021. évben 440.000.- 

Ft támogatást nyújtok. 

A támogatásból 

- 40.000.- Ft működésre, 

- 400.000.- Ft a XII. Pétfürdő-Öskü-Pétfürdő félmaraton és utcai futás költségeire 

használható fel. 

Jelen határozatról tájékoztatom a FutaPét Tömegsport Egyesületet, valamint a támogatási 

szerződést megkötöm. 

 

Határidő: tájékoztatás 2021. március 24. 

       szerződéskötés: 2021. március 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 
 

166/2021.(III.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, 

figyelemmel a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 5/A §ára, a Képviselő-testület jogkörét gyakorolva 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) 

alapján a Peytu Íjász Hagyományőrző Egyesületet hiánypótlásra szólítom fel. 

Kérem, hogy 2021. március 31-én 16.00 óráig nyújtsa be a 2021. évi költségvetési 

tervezetét. 

Jelen határozatról tájékoztatom a Peytu Íjász Hagyományőrző Egyesületet. 

 

Határidő: tájékoztatás 2021. március 24. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

167/2021.(III.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, 

figyelemmel a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 5/A §ára, a Képviselő-testület jogkörét gyakorolva 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 Pétfürdői Szent László Kórus Egyesület részére 2021. évben 

365.000.- Ft támogatást nyújtok. 

A támogatásból 

- 165.000.- Ft működésre 

- 100.000.- Ft az adventi koncert utáni agapé (szeretetvendégség)  

- 100.000.- Ft az adventi gyertyagyújtások költségeire használható fel. 

Jelen határozatról tájékoztatom a Pétfürdői Szent László Kórus Egyesületet, valamint a 

támogatási szerződést megkötöm. 

 

Határidő: tájékoztatás 2021. március 24. 

       szerződéskötés: 2021. március 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

168/2021.(III.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, 

figyelemmel a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 5/A §ára, a Képviselő-testület jogkörét gyakorolva 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) 

alapján a Péti Nyugdíjas Klub Egyesületet hiánypótlásra szólítom fel.  

Kérem, hogy 2021. március 31-én 16.00 óráig nyújtsa be a 2020. évi pénzügyi 

beszámolóját, valamint a 2021. évi költségvetési tervezetét. 

Jelen határozatról tájékoztatom a Péti Nyugdíjas Klub Egyesületet. 

 

Határidő: tájékoztatás 2021. március 24. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 
 
 
169/2021.(III.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, 

figyelemmel a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 5/A §ára, a Képviselő-testület jogkörét gyakorolva 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 Egyesületét hiánypótlásra 

szólítom fel.  

Kérem, hogy 2021. március 31-én 16.00 óráig nyújtsa be a 2020. évi pénzügyi 

beszámolóját, valamint a 2021. évi költségvetési tervezetét. 



Jelen határozatról tájékoztatom a Mozgássérültek Várpalotai Egyesületét. 

 

Határidő: tájékoztatás 2021. március 24. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 
 
170/2021.(III.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, 

figyelemmel a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 5/A §ára, a Képviselő-testület jogkörét gyakorolva 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 Munkás Testedzők Egyesülete részére 2021. évben 

3.500.000.- Ft támogatást nyújtok. 

A támogatásból 

- 2.000.000.- Ft működésre, 

- 1.500.000.- Ft feladatra használható fel. 

Jelen határozatról tájékoztatom a Péti Munkás Testedzők Egyesületét, valamint a támogatási 

szerződést megkötöm. 

 

Határidő: tájékoztatás 2021. március 24. 

       szerződéskötés: 2021. március 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 
 
171/2021.(III.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, 

figyelemmel a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 5/A §ára, a Képviselő-testület jogkörét gyakorolva 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 Sportegyesületet hiánypótlásra szólítom fel.  

Kérem, hogy 2021. március 31-én 16.00 óráig hiánypótlásként tájékoztasson hol helyezné 

el, hol használná a mobil tükröket. Amennyiben a étfürdői Közösségi Házban, úgy csatolja 

a Közösségi Ház és Könyvtár Igazgatójának írásos nyilatkozatát, miszerint a tükröket 

befogadja, azoknak biztonságos tárolását, használatát meg tudja oldani. 

Jelen határozatról tájékoztatom a Dance Action Sportegyesületet. 

 



Határidő: tájékoztatás 2021. március 24. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 
 
172/2021.(III.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, 

figyelemmel a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 5/A §ára, a Képviselő-testület jogkörét gyakorolva 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 Eszterlánc Mazsorett Együttes részére 2021. évben 

500.000.- Ft támogatást nyújtok. 

A támogatásból  

- 150.000.- Ft a 2021. évi őszi-téli versenyek költségeire (nevezési díj, útiköltség) 

- 250.000.- Ft a 10 éves Jubileumi Karácsonyi Mazsorett Gála költségeire, 

- Önismereti és csapatépítő edzőtábor költségeire  

használható fel. 

Jelen határozatról tájékoztatom az Eszterlánc Mazsorett Együttest, valamint a támogatási 

szerződést megkötöm. 

 

Határidő: tájékoztatás 2021. március 24. 

       szerződéskötés: 2021. március 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 
 

 

173/2021.(III.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, 

figyelemmel a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 5/A §ára, a Képviselő-testület jogkörét gyakorolva 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 Pétfürdői Diák Sportegyesület részére 2021. évben 500.000.- 

Ft támogatást nyújtok. 

A támogatásból 

- 350.000.- Ft a spanyolországi La Nuciaban tartandó Taekwondo Európa Bajnokságon 

való részvételének költségeire, 

- 150.000.- Ft egyéb taekwandó versenyek költségeire használható fel. 



Jelen határozatról tájékoztatom a Pétfürdői Diák Sportegyesületet, valamint a támogatási 

szerződést megkötöm. 

 

Határidő: tájékoztatás 2021. március 24. 

       szerződéskötés: 2021. március 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 
 

 

174/2021.(III.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, 

figyelemmel a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 5/A §ára, a Képviselő-testület jogkörét gyakorolva 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 Várpalota Pétfürdői Kertbarát Egyesület részére 2021. 

évben 400.000.- Ft támogatást nyújtok. 

A támogatás az 50 éves jubileumi rendezvény költségeire használható fel. 

Jelen határozatról tájékoztatom a Várpalota Pétfürdői Kertbarát Egyesületet, valamint a 

támogatási szerződést megkötöm. 

 

Határidő: tájékoztatás 2021. március 24. 

       szerződéskötés: 2021. március 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 
 

 

175/2021.(III.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, 

figyelemmel a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 5/A §ára, a Képviselő-testület jogkörét gyakorolva 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 Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére 2021. évben 

220.000.- Ft támogatást nyújtok. 

A támogatás beteglátogatás során felmerült költségekre, tartós élelmiszer vásárlására, 

kríziscsomagok összeállítására, valamint családi nap rendezésére használható fel. 

Jelen határozatról tájékoztatom a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot, valamint a támogatási 

szerződést megkötöm. 

 



Határidő: tájékoztatás 2021. március 24. 

       szerződéskötés: 2021. március 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

176/2021.(III.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, 

figyelemmel a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 5/A §ára, a Képviselő-testület jogkörét gyakorolva 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 Római Katolikus Egyházközség részére 2021. évben 

560.000.- Ft támogatást nyújtok. 

A támogatás a templom belső hangosításának teljeskörű felújítására (új hangosító 

berendezésekkel, új vezetékrendszerrel) használható fel. 

Jelen határozatról tájékoztatom a Római Katolikus Egyházközséget, valamint a támogatási 

szerződést megkötöm. 

 

Határidő: tájékoztatás 2021. március 24. 

       szerződéskötés: 2021. március 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

177/2021.(III.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, 

figyelemmel a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 5/A §ára, a Képviselő-testület jogkörét gyakorolva 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 Bakony Bike Kerékpáros Egyesületet hiánypótlásra 

szólítom fel.  

Kérem, hogy 2021. március 31-én 16.00 óráig nyújtsa be a 2020. évi pénzügyi 

beszámolóját, valamint nyilatkozzon arról, hogy az Egyesületnek jelenleg hány péti tagja 

van. 

Jelen határozatról tájékoztatom a Bakony Bike Kerékpáros Egyesületet. 

 

Határidő: tájékoztatás 2021. március 24. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 



 

 

178/2021.(III.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, 

figyelemmel a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 5/A §ára, a Képviselő-testület jogkörét gyakorolva 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-t hiánypótlásra szólítom fel.  

Kérem, hogy 2021. március 31-én 16.00 óráig nyújtsa be a 2020. évi pénzügyi 

beszámolóját. 

Jelen határozatról tájékoztatom a Moto-Complet SE-t. 

 

Határidő: tájékoztatás 2021. március 24. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

179/2021.(III.18.) 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: 

 

xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos kérelmező részére 2021. március 1. napjától 2021. május 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 április hónapban 2021. április 5-ig, 

c) 15.000,-Ft május hónapban 2021. május 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. 

 

 



 

180/2021.(III.18.) 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 (xxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxx szám alatti lakos 

kérelmező részére 2021. március 1. napjától 2021. május 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 április hónapban 2021. április 5-ig, 

c) 15.000,-Ft május hónapban 2021. május 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. 

 

 

 

181/2021.(III.19.) 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: 

 

Jóváhagyom és egyúttal aláírom a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása és az Önkormányzat 

között a jogi segítségnyújtó tevékenység ellátása és finanszírozása tárgyában kötendő, jelen 

határozat mellékletét képező 2021. évi megállapodást. 

 

A határozatot megküldöm Várpalota Kistérség Többcélú Társulása részére. 

 

Határidő: a megállapodás megkötésére: azonnal 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

 

 

 



Melléklet a Képviselő-testület 181/021. (III. 19.) határozatához: 

 

MEGÁLLAPODÁS 

 

JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSA ÉS FINANSZÍROZÁSA 

TÁRGYÁBAN 

 

 

amely létrejött egyrészről: 

 

Várpalota Város Önkormányzata (8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.,) képviseli: 

Katona Csaba alpolgármester, és 

Berhida Város Önkormányzata (8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3.) képviseli: Pergő Margit 

polgármester, és 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata (8105 Pétfürdő, Berhidai u. 6.) képviseli: Horváth 

Éva, polgármester, és 

Ősi Község Önkormányzata (8161 Ősi, Kossuth Lajos utca 40.) képviseli: Kotzó László 

polgármester, és 

Öskü Község Önkormányzata (8191 Öskü, Szabadság tér 1.) képviseli: Ángyán Tamás 

polgármester, és 

Tés Község Önkormányzata (8109 Tés, Szabadság tér 1.) képviseli: Fodor-Bödös István 

polgármester, és 

Jásd Község Önkormányzata (8424 Jásd, Dózsa György utca 1.) képviseli: Győry Tünde 

polgármester 

 

– a továbbiakban együttesen: Önkormányzatok 

 

másrészről: 

 

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása (székhely: Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.,) 

képviseli: Campanari-Talabér Márta a Társulási Tanács elnöke – a továbbiakban: Társulás 

 

a továbbiakban együttesen: Felek 

 

között a mai napon az alábbi feltételekkel: 

 

 

1.) Felek rögzítik, hogy a Társulás a Többcélú Társulási Megállapodás III.2/4. pontjában 

foglaltaknak megfelelően közreműködik a térség szociális, illetve család- gyermek- és 

ifjúságvédelmi feladatainak ellátásában és szervezésében. Ennek keretein belül a Társulás 

az Önkormányzatok által lejelentett igények alapján külön megbízási szerződés 

megkötésével gondoskodott a térségben a rászorulók részére jogi segítségnyújtó szolgáltatás 

biztosításáról. 

 

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 65. § (3) 

bekezdése alapján: a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 1. § (3) 

bekezdése szerinti jogi segítői óradíj a 2021. évben 6000 forint. 

 

2.) Felek rögzítik, hogy a külön megbízási szerződés megkötéséhez az alábbi igényeket 

adták le: 



 

Település Óra/hó Helyszín Alkalom 

Várpalota 20 Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat, 

Várpalota (8100 Várpalota, 

Mártírok útja 1.) 

4x5 óra, vagyis hetente 

5 órában 

Berhida 1 Családsegítő Szolgálat, 

Berhida (8181 Berhida, 

Veszprémi u. 1-3.) 

Havi 1x1 óra 

Pétfürdő 2 Gondozási Központ, 

Pétfürdő (8105 Pétfürdő, 

Berhidai u. 54.) 

Havi 1x2 óra 

Ősi 2 Családsegítő Szolgálat, Ősi 

(8161 Ősi, Kossuth u. 40.) 

Havi 1x2 óra 

Öskü - Várpalotán kapja meg az 

ellátást, a várpalotai órakeret 

tartalmazza  

- 

Tés - Várpalotán kapja meg az 

ellátást, a várpalotai órakeret 

tartalmazza 

- 

Jásd - Várpalotán kapja meg az 

ellátást, a várpalotai órakeret 

tartalmazza 

- 

Mindösszesen: 25 óra/hó 

 

 

3.) Felek rögzítik, hogy a Társulás a feladat ellátásáról folyamatosan gondoskodott, és annak 

a költségeit 2021. január 01. napjától folyamatosan biztosította. 

 

4.) Az Önkormányzatok vállalják, hogy a szolgáltatás biztosításának a 2.) pontban foglaltak 

szerint megoszló, a feladat ellátásából az igényelt óraszám, illetve, a tényleges igénybevétel 

(Öskü, Tés, Jásd) szerint rájuk eső költségét a Társulás felé megtérítik. A finanszírozást a 

települési önkormányzatok támogatásértékű pénzeszközként utalják át a Társulás 

számlájára. Az utalás ütemezése: kettő részletben, a tervezett adatok alapján tárgyév április 

15. napjáig, illetve, tárgyév szeptember 15. napjáig. A tényleges elszámolás Öskü, Tés és 

Jásd települések önkormányzataival a féléves, illetve az év végi költségvetési zárást 

követően, július 31. napjáig, illetve a tárgyévet követő év január 31. napjáig történik meg. 

 

5.) Jelen megállapodás a Felek jóváhagyásával, az utolsó elfogadó határozat meghozatala 

napján lép hatályba, és 2021. december 31. napján hatályát veszti.  

Hatálybalépés: 2021. március ..... 

 

Jelen megállapodást a Felek átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 

Várpalota,  2021. március ….  

 

 

 



Várpalota Város Önkormányzata  

képviseletében: Ellenjegyző:    Pénzügyi ellenjegyző:  

 

 

Katona Csaba          dr. Ignácz Anita Éva 

alpolgármester       jegyző 

 

Berhida Város Önkormányzata  

képviseletében: Ellenjegyző:    Pénzügyi ellenjegyző:  

 

 

Pergő Margit   dr. Guti László 

polgármester        jegyző 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 

képviseletében:  Ellenjegyző:    Pénzügyi ellenjegyző:  

 

 

Horváth Éva       Szabóné Czifra Melinda 

polgármester      jegyző 

 

Ősi Község Önkormányzata 

képviseletében: Ellenjegyző:    Pénzügyi ellenjegyző:  

 

 

Kotzó László                           Andrásiné Marton Mónika 

polgármester                                        jegyző 

 

Öskü Község Önkormányzata 

képviseletében: Ellenjegyző:    Pénzügyi ellenjegyző:  

 

 

Ángyán Tamás   Czaltik Éva 

polgármester                                        aljegyző 

 

 

Tés Község Önkormányzata  

képviseletében:  Ellenjegyző:    Pénzügyi ellenjegyző 

 

 

Fodor-Bödös István Czaltik Éva 

polgármester    aljegyző 

 

Jásd Község Önkormányzata  

képviseletében:  Ellenjegyző:    Pénzügyi ellenjegyző:  

 

 

Győry Tünde     Czaltik Éva 

polgármester                                        aljegyző 

 



Várpalota Kistérség Többcélú  

Társulása képviseletében:   Ellenjegyző:  Pénzügyi ellenjegyző: 

 

 

Campanari-Talabér Márta           Sándor Tamás 

a Társulási Tanács elnöke                     aljegyző 

 

 
 

182/2021.(III.22.) 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:  

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

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

03. 01.  napjától 2022. 02. 28. napjáig szóló érvénnyel megállapítom.   

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

 

Felkérem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a gyógyszertámogatást havonta 

előre, minden hónap 5. napjáig fizesse ki a jogosult részére.  

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. 

 

 

 

 

 

 



183/2021.(III.22.) 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 (xxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos kérelmező részére 2021. március 1. napjától 2021. május 31. napjáig terjedő 

időszakra 60.000, - Ft, azaz hatvanezer 00/100 forint összegű rendkívüli települési 

támogatást állapítok meg. 

A támogatást előre, havi egyenlő részletekben az alábbiak szerint kell kifizetni: 

a) 20.000,- Ft a határozat kézhezvételét követően, 

b) 20.000,-Ft április hónapban 2021. április 5-ig, 

c) 20.000,-Ft május hónapban 2021. május 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. 

 
 
 

184/2021.(III.25.) 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 (xxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos kérelmező részére 2021. március 1. napjától 2021. május 31. napjáig terjedő 

időszakra 60.000, - Ft, azaz hatvanezer 00/100 forint összegű rendkívüli települési 

támogatást állapítok meg. 

A támogatást előre, havi egyenlő részletekben az alábbiak szerint kell kifizetni: 

a) 20.000,- Ft a határozat kézhezvételét követően, 

b) 20.000,-Ft április hónapban 2021. április 5-ig, 

c) 20.000,-Ft május hónapban 2021. május 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. 

 
 

 

185/2021.(III.29.) 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 Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság beszámolóját a 2020. évi tevékenységéről 

elfogadom.  

 

A határozatot megküldöm a Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság 

tűzoltóparancsnokának. 

 

Határidő: 2021. március 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

186/2021.(III.29.) 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: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. évi közbeszerzési tervét e 

határozat melléklete szerint jóváhagyom. 

Felkérem a jegyzőt, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 43. § (2) 

bekezdés a) pontja szerinti közzétételéről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2021. március 31. 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző  

 

 

 



Melléklet a 186/2021.(III.29.) számú határozathoz 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi közbeszerzési terve 

       

  

A 

közbeszerzés 

tárgya  

Beszerzési 

tárgy  Irányadó Időbeli ütemezés 

Tevezett 

közbeszerzési 

  és mennyisége kategóriája eljárásrend 

Eljárás 

megindítása, 

Szerződés 

teljesítése, eljárás típusa 

        

közbeszerzés 

megv. illetve szerződés   

Sorsz.        tervezett időpontja időtartama   

             

I. Árubeszerzés  -  - -  -   - 

              

II. 

Építési 

beruházás - - - - - 

         

III. 

Szolgáltatás 

rendelés - - - - - 

         

IV. 

Építési 

koncesszió - - - - - 

         

V. 

Szolgáltatási 

koncesszió - - - - - 

              

 

 

 

187/2021.(III.29.) 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 (xxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos kérelmező részére 15.000, - Ft, azaz: Tizenötezer 00/100 forint összegű rendkívüli 

települési támogatást állapítok meg. 

 



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

véglegessé válását követően a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozója részére 

fizesse ki a hivatal házipénztárában. 

Felkérem a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozóját, hogy gondoskodjon 

személyesen a kérelmező gyermekei részére élelmiszer, gyógyszer vásárlásáról, és a 

vásárlás igazolásáról szóló számlával a készpénz felvételétől számított 15 napon belül 

számoljon el a Pétfürdői Polgármesteri Hivatalban.  

Az elmaradt pénzfelvételre családgondozónak a végleges határozat kézhezvételétől számított 

hat hónapon belül van lehetősége a hivatal pénztárában, ügyfélfogadási időben. 

Tájékoztatom, hogy jelen határozat a közléssel véglegessé válik. 

 

 

 

188/2021.(III.29.) 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, xxxxxxxxxxxx kérelmező 

ügyfél részére 2021. március 1. napjától 2021. május 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 április hónapban 2021. április 5-ig, 

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

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

véglegessé válását követően a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozója részére 

fizesse ki a hivatal házipénztárában. 

Felkérem a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozóját, hogy gondoskodjon 

személyesen a kérelmező részére gyógyszer, élelmiszer, tisztító- és tisztálkodószerek 

vásárlásáról, és a vásárlás igazolásáról szóló számlával a készpénz felvételétől számított 

15 napon belül számoljon el a Pétfürdői Polgármesteri Hivatalban.  

Az elmaradt pénzfelvételre családgondozónak a végleges határozat kézhezvételétől számított 

hat hónapon belül van lehetősége a hivatal pénztárában, ügyfélfogadási időben. 

Tájékoztatom, hogy jelen határozat a közléssel véglegessé válik. 
 

 

 

 

 

 



189/2021.(III.31.) 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: 

 

Enyedi Vivien Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxxxx 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, 

Iskola utca 4. szám alatti lakóépület felújításához Enyedi Vivient 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 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

190/2021.(III.31.) 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: 

 

Falusi Ákos Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxxx 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 18. szám alatti lakóépület felújításához Falusi Ákost 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 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

 

 



191/2021.(IV.1.) 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 feladatkörre      

tekintettel hozzájárulok, hogy Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

jogkörében eljáró Polgármester a rendelet-tervezet szerinti rendeletet megalkossa. 

 

A határozatot megküldöm Várpalota Város Polgármestere részére. 

 

Határidő: 2021. április 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 
 

 

192/2021.(IV.7.) 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 (xxxxxxxxxxxxxxx) lakóhely: 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxx   kérelmező 

ügyfél részére 2021. 04. 03. napjától 2022. 04. 02.  napjáig rendszeres települési támogatás 

formájaként ápolási támogatást állapítok meg. 

 

Az ápolási támogatás havi összege az éves központi költségvetési törvényben 

meghatározott alapösszeg 80 %-a, amely 2021. évben bruttó 33.068,- Ft, nettó 29.761, -Ft, 

azaz: Huszonkilencezer-hétszázhatvanegy forint. 

Tájékoztatom a jogosultat, hogy az ápolási támogatás folyósításának időtartama szolgálati időre 

jogosít, ezért annak bruttó összegét nyugdíjjárulék terheli (2021. évben 10 %). 

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy 

az ápolási támogatást havonta utólag, tárgyhót követő 5. napjáig jogosult részére, Pétfürdő 

Polgármesteri Hivatal Pénztárában fizesse ki, úgy, hogy az ellátás összegéből az azt terhelő 

nyugdíjjárulékot vonja le és utalja át az illetékes szervnek 

 

F e l h í v o m  a figyelmét arra, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges 

tények, körülmények (lakcímváltozás, jövedelmi helyzet, egy háztartásban élő 

családtagok létszámának változása, keresőtevékenység folytatása, a jogosultság 

megállapítását kizáró körülmények bekövetkezése, stb.) megváltozását 15 napon belül 

köteles bejelenteni a pétfürdői Polgármesteri Hivatalban a fent megjelölt ügyintézőnél.  

 



 

T á j é k o z t a t o m , hogy a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátást vissza kell 

fizetni a visszafizetés elrendelésekor érvényes jegybanki kamattal megemelt összegben.  

Tájékoztatom, hogy nem jogosult ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha: 

a) keresőtevékenységet folytat, aktív korúak ellátásában, munkanélküliek ellátásában, vagy 

rendszeres pénzellátásban részesül  

b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi IIII. törvény (a továbbiakban: 

Szoctv.) 41. §-a alapján ápolási díjra jogosult,  

c) az ápoló és az ápolt között tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés jön létre.   

Meg kell szüntetni az ápolási támogatásra való jogosultságot, ha  

a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,  

b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, 

c) az ápolt személy meghal,  

d) az ápolást végző meghal.  

Az ápolási támogatás folyósítása alatt az ápolást végző személy ápolási kötelezettségének 

teljesítése bármikor ellenőrizhető. Az ellenőrzési tevékenységre az önkormányzat házi 

segítségnyújtást végző intézményének munkatársa is jogosult.  

Tájékoztatom, hogy az ápolási támogatás megállapításának időpontjától egészségügyi 

szolgáltatásra szerzett jogosultságot, amely az ápolási támogatásra való jogosultság 

fennállásáig tart. 

Tájékoztatom, hogy jelen határozat a közléssel véglegessé válik. 

 

 

 

193/2021.(IV.7.) 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 Napsugár Alapítvány részére 2021. évben 600.000, - Ft támogatást nyújtok.  

A támogatás az alábbi feladatokra használható fel:  

a) tanulók részvétele tanulmányi versenyeken, és díjazása, 

b) 1 db laptop vásárlása 

 

A határozatról értesítem az alapítványt és a támogatási szerződést a határozatban foglaltak 

szerint megkötöm. 

 

Határidő: tájékoztatás: 2021. április 10. 

                  szerződéskötés: 2021. április 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

 



194/2021.(IV.7.) 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 Pétfürdő Sportjáért Alapítvány részére 2021. évben 1.360.000, - Ft támogatást nyújtok, 

melyből 

a) működésre felhasználható összeg:                                 960.000,- Ft, 

b) önkormányzati és saját rendezésű versenyekre felhasználható 400.000.- Ft   

az alábbiak szerint: 

ba) Tekeversenyek lebonyolítása, díjazása 300.000,- Ft, 

bb) térségi focitorna      70.000,- Ft, 

bc) függetlenség napi sakkverseny    30.000,- Ft 

 

A határozatról értesítem az alapítványt és a támogatási szerződést a határozatban foglaltak 

szerint megkötöm. 

 

Határidő: tájékoztatás: 2021. április 10. 

                  szerződéskötés: 2021. április 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

195/2021.(IV.7.) 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 Panelkuckó Alapítvány részére 2021. évben 330.000,- Ft támogatást nyújtok. 

A támogatás az alábbi feladatokra használható fel:  

a) tornaszoba eszközbeszerzésére                170.000.- Ft 

b) játékvásárlásra                160.000.- Ft  

 

A határozatról értesítem az alapítványt és a támogatási szerződést a határozatban foglaltak 

szerint megkötöm. 

 

Határidő: tájékoztatás: 2021. április 10. 

                  szerződéskötés: 2021. április 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 
 
 
 
 



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 

 
 

 

203/2021.(IV.12.) 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 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxxx 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 8.410, - Ft/hó, azaz: Nyolcezer-négyszáztíz forint/hó. 

 

Felkérem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a gyógyszertámogatást havonta 

előre, minden hónap 5. napjáig fizesse ki a jogosult részére.  

 

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. 

 

 

 

204/2021.(IV.12.) 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: 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxx kérelmező 

ügyfél részére 2021. április 1. napjától 2021. június 30. 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 május hónapban 2021. május 5-ig, 

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

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

véglegessé válását követően a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozója részére 

fizesse ki a hivatal házipénztárában. 

Felkérem a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozóját, hogy gondoskodjon 

személyesen a kérelmező részére tartós élelmiszer, tisztító- és tisztálkodószerek vásárlásáról, 

és a vásárlás igazolásáról szóló számlával a készpénz felvételétől számított 15 napon belül 

számoljon el a Pétfürdői Polgármesteri Hivatalban.  

Az elmaradt pénzfelvételre családgondozónak a végleges határozat kézhezvételétől számított 

hat hónapon belül van lehetősége a hivatal pénztárában, ügyfélfogadási időben. 

Tájékoztatom, hogy jelen határozat a közléssel véglegessé válik. 

 

 

 

205/2021.(IV.14.) 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: 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos kérelmező részére 20.000, - Ft, azaz: húszezer 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 a végleges határozat kézhezvételétől számított hat hónapon belül 

van lehetősége a hivatal pénztárában, ügyfélfogadási időben. 

 

Tájékoztatom, hogy jelen határozat a közléssel véglegessé válik. 

 

 

206/2021.(IV.19.) 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: 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 13/2018.(X.31.) 

önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a tűzmegelőzés, tűzoltás, műszaki mentés, 

katasztrófa elhárítás területén folytatott kimagasló tevékenysége elismeréséül Juhász Péter 

törzsőrmesternek „Pétfürdő 2020. év Hivatásos Tűzoltója” kitűntető címet adományozza. 

 

Határidő: 2021. év Flórián nap 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

207/2021.(IV.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:  

 

xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) lakóhely: 8105 Pétfürdő xxxxxxxxxxxxxxx   

kérelmező ügyfél részére 2021. 04. 22. napjától 2022. 04. 21.  napjáig rendszeres települési 

támogatás formájaként ápolási támogatást állapítok meg. 

 

 



Az ápolási támogatás havi összege az éves központi költségvetési törvényben 

meghatározott alapösszeg 80 %-a, amely 2021. évben bruttó 33.068,- Ft, nettó 29.761,-Ft, 

azaz: Huszonkilencezer-hétszázhatvanegy forint. 

 

Tájékoztatom a jogosultat, hogy az ápolási támogatás folyósításának időtartama szolgálati időre 

jogosít, ezért annak bruttó összegét nyugdíjjárulék terheli (2021. évben 10 %). 

 

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

jogosult részére a megállapított összeget minden hónap 5. napjáig – utólag -utalja át jogosult 

részére a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx számú lakossági folyószámlaszámra úgy, hogy az ellátás 

összegéből az azt terhelő nyugdíjjárulékot vonja le és utalja át az illetékes szervnek. 

 

2021. április hónapra bruttó 9.920,-Ft, azaz Kilencezer-kilencszázhúsz 00/100 forint illeti 

meg. 

 

F e l h í v o m a figyelmét arra, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges 

tények, körülmények (lakcímváltozás, jövedelmi helyzet, egy háztartásban élő családtagok 

létszámának változása, keresőtevékenység folytatása, a jogosultság megállapítását kizáró 

körülmények bekövetkezése, stb.) megváltozását 15 napon belül köteles bejelenteni a Pétfürdői 

Polgármesteri Hivatalban a fent megjelölt ügyintézőnél.  

 

T á j é k o z t a t o m, hogy a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátást vissza kell fizetni 

a visszafizetés elrendelésekor érvényes jegybanki kamattal megemelt összegben.  

 

Meg kell szüntetni az ápolási támogatásra való jogosultságot, ha  

a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé, 

b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, 

c) az ápolt személy meghal, 

d) az ápolást végző meghal. 

  

Tájékoztatom, hogy nem jogosult ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha: 

a) keresőtevékenységet folytat, aktív korúak ellátásában, munkanélküliek ellátásában, vagy 

rendszeres pénzellátásban részesül, 

b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi IIII. törvény (a továbbiakban: 

Szoctv.) 41. §-a alapján ápolási díjra jogosult, 

c) az ápoló és az ápolt között tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés jön létre.  

Az ápolási támogatás folyósítása alatt az ápolást végző személy ápolási kötelezettségének 

teljesítése bármikor ellenőrizhető. Az ellenőrzési tevékenységre az önkormányzat házi 

segítségnyújtást végző intézményének munkatársa is jogosult.  

 

Tájékoztatom, hogy az ápolási támogatás megállapításának időpontjától egészségügyi 

szolgáltatásra szerzett jogosultságot, amely az ápolási támogatásra való jogosultság 

fennállásáig tart. 

 

Tájékoztatom, hogy jelen határozatom a közléssel véglegessé válik. 

 

 

 

 

 



208/2021.(IV.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:  

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxxxx lakos 

kérelmező részére 20.000, - Ft, azaz: Húszezer 00/100 forint összegű rendkívüli települési 

támogatást állapítok meg.  

 

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

véglegessé válását követően a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozója részére 

fizesse ki a hivatal házipénztárában. 

 

Felkérem a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozóját, hogy gondoskodjon 

személyesen kérelmező részére tartós élelmiszer vásárlásáról és a vásárlás igazolásáról 

szóló számlával a készpénz felvételétől számított 15 napon belül számoljon el a Pétfürdői 

Polgármesteri Hivatalban. 

 

Az elmaradt pénzfelvételre a végleges határozat kézhezvételétől számított hat hónapon belül 

van lehetősége a hivatal pénztárában, ügyfélfogadási időben. 

 

Tájékoztatom, hogy jelen határozatom a közléssel véglegessé válik. 

 

 
 
209/2021.(IV.21.) 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:  

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxxxx lakos 

kérelmező részére 2021. április 1. napjától 2021. június 30. napjáig terjedő időszakra 

60.000, - Ft, azaz: Hatvanezer 00/100 forint összegű rendkívüli települési támogatást 

állapítok meg.  

A támogatást előre, havi egyenlő részletekben az alábbiak szerint kell kifizetni: 

a) 20.000,- Ft a határozat kézhezvételét követően, 

b) 20.000,-Ft május hónapban 2021. május 5-ig, 

c) 20.000,-Ft június hónapban 2021. június 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 határozatom a közléssel véglegessé válik. 

 
 
 
210/2021.(IV.23.) 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: 

 

Miskolczi Ferenc 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, 

Iskola utca 14. szám alatti lakóépület felújításához Miskolczi Ferencet 435 441. - 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 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 
 
 
211/2021.(IV.26.) 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, xxxxxxxxxxxxxx szám 

alatti lakos kérelmező részére 15.000, - Ft, azaz: Tizenötezer 00/100 forint összegű 

rendkívüli települési támogatást állapít meg. 

 

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

véglegessé válását követően a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozója részére 

fizesse ki a hivatal házipénztárában. 



 

Felkérem a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozóját, hogy gondoskodjon 

személyesen a kérelmező gyermeke részére iskolatáska és felszerelés vásárlásáról és a 

vásárlás igazolásáról szóló számlával a készpénz felvételétől számított 15 napon belül 

számoljon el a Pétfürdői Polgármesteri Hivatalban.  

 

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. 

 
 

 

212/2021.(IV.26.) 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 Bölcsődében kiépítendő gumiburkolat kiépítéséhez előirányzott 1.200 ezer forintos keretet 

310 ezer forinttal megemelem az általános tartalékkeret terhére.  

 

A határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet módosításánál figyelembe veszem.  

 

Határidő: költségvetési rendelet módosítás  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

213/2021.(IV.26.) 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 (xxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos kérelmező részére 2021. április 1. napjától 2021. június 30. 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 május hónapban 2021. május 5-ig, 

c) 15.000,-Ft június hónapban 2021. június 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. 

 

 

 

214/2021.(IV.26.) 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 sporttelep villamosenergia hálózat felújítási munkáinak elvégzésére a Vilatti-Tech Kft. 

(8181 Berhida, Dankó Pista u. 14.) kivitelezővel szerződést kötök.  

Kivitelezői ár: bruttó 6.977.588,- Ft 

Kivitelezés ideje: 2021.05.31 - 06.30. 

A kivitelezés költségeinek fedezete az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében e célra 

előirányzott keret.  

 

Határidő szerződéskötésre: 2021. április 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 
 
 
215/2021.(IV.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, figyelemmel a Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 

5/A. §-ára, az alábbi határozatot hoztam: 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxx szám 

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

települési támogatást állapítok meg. 

 

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

véglegessé válását követően a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozója részére 

fizesse ki a hivatal házipénztárában. 

 

Felkérem a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozóját, hogy gondoskodjon 

személyesen a kérelmező albérleti díjának rendezéséről és a befizetés igazolásáról szóló 



pénztárbizonylattal a készpénz felvételétől számított 15 napon belül számoljon el a 

Pétfürdői Polgármesteri Hivatalban.  

 

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. 

 

 

 
216/2021.(IV.29.) 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: 

 

xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos 

kérelmező részére 2021. április 1. napjától 2021. június 30. napjáig terjedő időszakra 

60.000, - Ft, azaz hatvanezer 00/100 forint összegű rendkívüli települési támogatást 

állapítok meg. 

A támogatást előre, havi egyenlő részletekben az alábbiak szerint kell kifizetni: 

a) 20.000, - Ft a határozat kézhezvételét követően, 

b) 20.000, - Ft május hónapban 2021. május 5-ig, 

c) 20.000, - Ft június hónapban 2021. június 5-ig. 

 

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

véglegessé válását követően a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozója részére 

fizesse ki a hivatal házipénztárában. 

 

Felkérem a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozóját, hogy gondoskodjon 

személyesen a kérelmező részére élelmiszer vásárlásáról és a vásárlás igazolásáról szóló 

számlával a készpénz felvételétől számított 15 napon belül számoljon el a Pétfürdői 

Polgármesteri Hivatalban.  

 

Tájékoztatom, hogy jelen határozat a közléssel véglegessé válik. 

 

 

 

217/2021.(IV.29.) 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: 

 

xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxxxx 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 a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozója részére 

fizesse ki a hivatal házipénztárában. 

 

Felkérem a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozóját, hogy gondoskodjon 

személyesen a kérelmező részére fertőtlenítő szerek és vetőmagok vásárlásáról és a vásárlás 

igazolásáról szóló számlával a készpénz felvételétől számított 15 napon belül számoljon el 

a Pétfürdői Polgármesteri Hivatalban.  

 

Az elmaradt pénzfelvételre családgondozónak a végleges határozat kézhezvételétől számított 

hat hónapon belül van lehetősége a hivatal pénztárában, ügyfélfogadási időben. 

 

Tájékoztatom, hogy jelen határozat a közléssel véglegessé válik. 

 
 
 
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 

 
 
 
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. 

 

 
 
228/2021.(V.6.) 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: 

 



xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kérelmező 

ügyfél részére 2021. május 1. napjától 2021. június 30. napjáig terjedő időszakra 20.000, - 

Ft, azaz húszezer 00/100 forint összegű rendkívüli települési támogatást állapítok meg. 

 

A támogatást előre, havi egyenlő részletekben az alábbiak szerint kell kifizetni: 

a) 10.000,- Ft a határozat kézhezvételét követően, 

b) 10.000,-Ft június hónapban 2021. június 5-ig, 

 

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

véglegessé válását követően a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozója részére 

fizesse ki a hivatal házipénztárában. 

 

Felkérem a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozóját, hogy gondoskodjon 

személyesen a kérelmező részére tartós élelmiszer, vetőmag és fólia vásárlásáról, és a 

vásárlás igazolásáról szóló számlával a készpénz felvételétől számított 15 napon belül 

számoljon el a Pétfürdői Polgármesteri Hivatalban.  

 

Az elmaradt pénzfelvételre családgondozónak a végleges határozat kézhezvételétől számított 

hat hónapon belül van lehetősége a hivatal pénztárában, ügyfélfogadási időben. 

 

Tájékoztatom, hogy jelen határozat a közléssel véglegessé válik. 

 

 

 

229/2021.(V.6.) 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 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxx szám 

alatti lakos kérelmező részére 2021. május 1. napjától 2021. július 31. napjáig terjedő 

időszakra 60.000, - Ft, azaz hatvanezer 00/100 forint összegű rendkívüli települési 

támogatást állapítok meg. 

 

A támogatást előre, havi egyenlő részletekben az alábbiak szerint kell kifizetni: 

a) 20.000,- Ft a határozat kézhezvételét követően, 

b) 20.000,-Ft június hónapban 2021. június 5-ig, 

c) 20.000,-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. 

 

 

 

230/2021.(V.6.) 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: 

 

xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxxx szám 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. 

 

 

 

231/2021.(V.7.) 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: 

 

xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos részére hivatalból indított eljárás keretében 50.000, - Ft, azaz ötvenezer 00/100 

forint összegű rendkívüli települési támogatást állapítok meg. 

 



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

véglegessé válását követően xxxxxxxx-xxxxxxxx–xxxxxxxx számú bankszámlájára utalja át. 

 

Tájékoztatom, hogy jelen határozat a közléssel véglegessé válik. 

 

 

 

232/2021.(V.10.) 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 (xxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxx kérelmező ügyfél 

részére 10.000, - Ft, azaz Tízezer 00/100 forint összegű rendkívüli települési támogatást 

állapítok meg. 

 

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

véglegessé válását követően a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozója részére 

fizesse ki a hivatal házipénztárában. 

 

Felkérem a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozóját, hogy gondoskodjon 

személyesen a kérelmező részére vetőmag vásárlásáról, és a vásárlás igazolásáról szóló 

számlával a készpénz felvételétől számított 15 napon belül számoljon el a Pétfürdői 

Polgármesteri Hivatalban.  

 

Az elmaradt pénzfelvételre családgondozónak a végleges határozat kézhezvételétől számított 

hat hónapon belül van lehetősége a hivatal pénztárában, ügyfélfogadási időben. 

 

Tájékoztatom, hogy jelen határozat a közléssel véglegessé válik. 

 

 

 

233/2021.(V.11.) 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: 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Bejelentett állandó lakóhely: xxxxxxxxxxxx 

Tartózkodási hely: 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos kérelmező 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. 

 

 

 

234/2021.(V.17.) 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: 

 

xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos 

kérelmező 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. 

 

 

 

235/2021.(V.17.) 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: 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxx szám alatti lakos kérelmező részére 

20.000, - Ft, azaz: Húszezer 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. 

Tájékoztatom az érdekeltet, hogy a segélyt a határozat kézhezvételét követően a hivatal 

pénztárában, ügyfélfogadási időben veheti fel. 

Tájékoztatom, hogy jelen határozat a közléssel véglegessé válik. 

 

 

 

236/2021.(V.18.) 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:  

 

xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) lakóhely: 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxx   kérelmező 

ügyfél részére 2021. 06. 01. napjától 2022. 05. 31.  napjáig rendszeres települési támogatás 

formájaként ápolási támogatást állapítok meg.  

 

Az ápolási támogatás havi összege az éves központi költségvetési törvényben 

meghatározott alapösszeg 80 %-a, amely 2021. évben bruttó 33.068, - Ft, nettó 29.761, -

Ft, azaz: Huszonkilencezer-hétszázhatvanegy forint. 

 

Tájékoztatom a jogosultat, hogy az ápolási támogatás folyósításának időtartama szolgálati időre 

jogosít, ezért annak bruttó összegét nyugdíjjárulék terheli (2021. évben 10 %). 

 

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy 

az ápolási támogatást havonta utólag, tárgyhót követő 5. napjáig jogosult részére, Pétfürdő 

Polgármesteri Hivatal Pénztárában fizesse ki, úgy, hogy az ellátás összegéből az azt terhelő 

nyugdíjjárulékot vonja le és utalja át az illetékes szervnek 2021. június hónapra bruttó 

33.068- Ft, azaz: Harmincháromezer-hatvannyolc- 00/100 forint illeti meg. 

 

F e l h í v o m  a figyelmét arra, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges 

tények, körülmények (lakcímváltozás, jövedelmi helyzet, egy háztartásban élő 

családtagok létszámának változása, keresőtevékenység folytatása, a jogosultság 

megállapítását kizáró körülmények bekövetkezése, stb.) megváltozását 15 napon belül 

köteles bejelenteni a Pétfürdői Polgármesteri Hivatalban a fent megjelölt ügyintézőnél.  

 



T á j é k o z t a t o m , hogy a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátást vissza kell 

fizetni a visszafizetés elrendelésekor érvényes jegybanki kamattal megemelt összegben.  

 

Tájékoztatom, hogy nem jogosult ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha: 

a) keresőtevékenységet folytat, aktív korúak ellátásában, munkanélküliek ellátásában, vagy 

rendszeres pénzellátásban részesül,  

b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi IIII. törvény (a továbbiakban: 

Szoctv.) 41. §-a alapján ápolási díjra jogosult,  

c) az ápoló és az ápolt között tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés jön létre.  

 

Meg kell szüntetni az ápolási támogatásra való jogosultságot, ha  

a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé, 

b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, 

c) az ápolt személy meghal, 

d) az ápolást végző meghal. 

 

Az ápolási támogatás folyósítása alatt az ápolást végző személy ápolási kötelezettségének 

teljesítése bármikor ellenőrizhető. Az ellenőrzési tevékenységre az önkormányzat házi 

segítségnyújtást végző intézményének munkatársa is jogosult.  

 

Tájékoztatom, hogy az ápolási támogatás megállapításának időpontjától egészségügyi 

szolgáltatásra szerzett jogosultságot, amely az ápolási támogatásra való jogosultság 

fennállásáig tart. 

Tájékoztatom, hogy jelen határozat a közléssel véglegessé válik. 

 

 

 

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. 

 

 

 



240/2021.(V.21.) 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 Közösségi Ház és Könyvtár fűtésfelújítás kivitelezésére szerződést kötök a 

DS Gázszerelő Bt-vel (8100 Várpalota, Gróf Sztáray Antal u. 28/a.).  

 

Kivitelezés költsége: bruttó 28.571.605,- Ft, melynek fedezete a 2021. évi 

költségvetésben e célra előirányzott 21.000.000,- Ft, valamint az általános tartalék.  

 

Határidő szerződéskötésre: 2021. május 28. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 
241/2021.(V.21.) 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: 

 

Az Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

2020. évi ellátásáról jegyzői beszámoló kapcsán – figyelemmel a Képviselő-testület 

tagjainak írásbeli véleményére – megállapítottam, hogy az önkormányzat 2020. évben 

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatait a jelentkező problémáknak, a 

rendelkezésére álló lehetőségeinek megfelelő módon ellátta. 

 
 

 

242/2021.(V.21.) 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 település közrendjéről és közbiztonságáról szóló beszámoló keretében a Várpalotai 

Rendőrkapitányság, valamint a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal közterület-

felügyelőinek beszámolóját a 2020. évi tevékenységükről elfogadom. 

 
 

 

243/2021.(V.25.) 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: 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxx szám alatti lakos 

kérelmező 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. 
 
 
 

244/2021.(V.25.) 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 temető 3. számú kapujának kivitelezésére szerződést kötök a Milán-Ép Kft-

vel (8105 Pétfürdő, Bocskai u. 36.).  

 



Kivitelezés költsége: bruttó 3.290.748,- Ft, melynek fedezete az Önkormányzat 2021. 

évi költségvetésében e célra előirányzott 2.100.000,- Ft, valamint a Sporttelep 

villamoshálózat felújításra előirányzott keretből 1.190.748,- Ft.  

 

A határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet módosításánál figyelembe veszem.  

 

Határidő szerződéskötésre: 2021. május 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 
 

245/2021.(V.25.) 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 Sporttelepen építendő futópálya kivitelezésére szerződést kötök az Átrium88 Kft-vel 

(1116 Budapest, Ringló u. 74.).  

 

Kivitelezés költsége: bruttó 21.101.928,- Ft, melynek fedezete az Önkormányzat 2021. 

évi költségvetésében e célra előirányzott 21.000.000,- Ft, valamint a Sporttelep 

villamoshálózat felújításra előirányzott keretből 101.928,- Ft.  

 

A határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet módosításánál figyelembe veszem.  

 

Határidő szerződéskötésre: 2021. május 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 
 

 
 

246/2021.(V.25.) 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 2020. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról szóló jegyzői beszámolót 

elfogadom. 
 



 

247/2021.(V.27.) 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 jegyző által előterjesztett, a belső ellenőr által elkészített 2020. évi összefoglaló 

ellenőrzési jelentést jóváhagyom. 

 
 

 
248/2021.(V.27.) 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: 

 

Elrendelem a nyári napközis tábor megszervezését 2021. évben is. 

 

A napközis tábor időpontja: 2021. június 28. napjától 2021. július 31. napjáig tart. 

 

A finanszírozás fedezete az Önkormányzat 2021. évi költségvetése „iskola működtetés” 

előirányzaton biztosított. 

 

A tábor szervezésével kapcsolatosan az alábbi feladatokat hajtom végre: 

a) a tábor szervezéséről a szülők értesítése, 

b) az étkezésről szóló megállapodás megkötése, 

c) a balatoni buszjárat biztosítása, 

d) a tábor személyzetével a szerződések megkötése, 

e) Tankerülettel a helyiségek használatáról szóló szerződés megkötése, 

f) bejelentés Veszprémi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya felé. 

 

Határidő a szervezéssel kapcsolatos feladatokra: 2021. június 25. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
 

 

 

 

 

 



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 

 

 

 

 

250/2021.(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, 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. 

 

 

 

251/2021.(VI.1.) 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 intézmény igazgatójának kérelme alapján a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 

(Pétfürdő, Hősök tere 5. sz.) nyári nyitva tartását az alábbiak szerint engedélyezem: 

 

2021. június 14-től 2021. augusztus 22-ig 

a) a Közösségi Ház   

    hétfő - kedd és csütörtök - péntek napokon   8.00 - 16.00 óra között 

    szerdai napon                      8.00 – 18.00 óra között 

b) a Könyvtár           

    hétfő - kedd és csütörtök -péntek napokon  10.00 – 16.00 óra között 

    szerdai napon                                                  10.00 -  18.00 óra között, 

lesz nyitva. 

                       

Felkérem az intézmény vezetőjét, hogy a fentiekről a lakosságot a képújság útján 

tájékoztassa.  

 

Határidő a közzétételre: 2021. június 11. 

Felelős: Angeli Katalin igazgató 

 

 

 



 

252/2021.(VI.1.) 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 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 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxx 

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

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

 

Megkeresem a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Előadóját, hogy a támogatást a 

határozat véglegessé válását követően a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozója 

részére fizesse ki a hivatal házipénztárában. 

 

Felkérem a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozóját, hogy gondoskodjon 

személyesen a kérelmező részére élelmiszer vásárlásáról, és a vásárlás igazolásáról 

szóló számlával a készpénz felvételétől számított 15 napon belül számoljon el a 

Pétfürdői Polgármesteri Hivatalban.  

 

Az elmaradt pénzfelvételre családgondozónak a végleges határozat kézhezvételétől 

számított hat hónapon belül van lehetősége a hivatal pénztárában, ügyfélfogadási időben. 

 

Tájékoztatom, hogy jelen határozat a közléssel véglegessé válik. 
 

 

 

253/2021.(VI.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: 

 



xxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

alatti lakos kérelmező ügyfél részére 2021. június 1. napjától 2021. július 31. napjáig 

terjedő időszakra 30.000, - Ft, azaz harmincezer 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 július hónapban 2021. július 5-ig, 

 

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

véglegessé válását követően a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozója részére 

fizesse ki a hivatal házipénztárában. 

 

Felkérem a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozóját, hogy gondoskodjon 

személyesen a kérelmező részére élelmiszer, ruházat, gyógyszer vásárlásáról, és a vásárlás 

igazolásáról szóló számlával a készpénz felvételétől számított 15 napon belül számoljon el 

a Pétfürdői Polgármesteri Hivatalban.  

 

Az elmaradt pénzfelvételre családgondozónak a végleges határozat kézhezvételétől számított 

hat hónapon belül van lehetősége a hivatal pénztárában, ügyfélfogadási időben. 

 

Tájékoztatom, hogy jelen határozat a közléssel véglegessé válik. 

 

 

 
254/2021.(VI.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 (xxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxxx szám 

alatti lakos kérelmező részére 2021. június 1. napjától 2021. augusztus 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 július hónapban 2021. július 5-ig, 

c) 15.000,-Ft augusztus hónapban 2021. augusztus 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. 

 

 

 
255/2021.(VI.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: 

 

xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos kérelmező részére 2021. június 1. napjától 2021. augusztus 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 július hónapban 2021. július 5-ig, 

c) 15.000,-Ft augusztus hónapban 2021. augusztus 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. 

 

 

 

256/2021.(VI.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: 

 



 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxxxx szám 

alatti lakos kérelmező részére 2021. június 1. napjától 2021. augusztus 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 július hónapban 2021. július 5-ig, 

c) 15.000,-Ft augusztus hónapban 2021. augusztus 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. 

 

 

 
257/2021.(VI.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 Marathon Tömegsport és Környezetvédő Egyesület részére 

2021. évben 320.000.- Ft támogatást nyújtok. 

 

A támogatás az 51. Schmidt Ferenc Péti Terepfutóverseny költségeire használható fel. 

 

Jelen határozatról tájékoztatom a Marathon Tömegsport és Környezetvédő Egyesületet, 

valamint a támogatási szerződést megkötöm. 

 

Határidő tájékoztatás: 2021. június 11. 

       szerződéskötés: 2021. június 18. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

 

 



258/2021.(VI.9.) 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: 

 

Horváth Renáta Enikő Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxxszám 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, 

Madách I. u. 3. szám alatti lakóépület felújításához Horváth Renáta Enikőt 788 052. - 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. június 20. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

     

 

 

259/2021.(VI.10.) 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: 

 

2021. június 28-tól augusztus 29-ig biztosított az Ifjúsági tavon a csónakázás, naponta 10.00 

és 18.30 óra között, ingyenesen. A csónakázási lehetőséget 14 éven felüliek felügyelet nélkül, 

14 éven aluliak felnőtt felügyelete mellett vehetik igénybe.  A csónakázás egyszeri 

időtartama: 30 perc. 

 

Az Önkormányzat naponta 2 fő diák munkavállalóval, a Meló-Diák Észak-Dunántúl 

Iskolaszövetkezettel kötött megbízási szerződés alapján látja el a csónakáztatást nettó 1352. - 

Ft/óra megbízási díjért. A diákok részére védőitalként összesen napi 8 liter hűtött ásványvizet 

biztosítok. 

 

A csónakáztatás költségének fedezete a 2021. évi költségvetés Park, strand és tó üzemeltetés 

dologi előirányzatában biztosított. 

 

A fentiek szerint a megbízási szerződést aláírom, egyúttal a feladatellátás érdekében 

intézkedem a csónakok átvizsgálására, a szükséges felszerelés esetleges pótlására.  

 

Határidő: a megbízási szerződés megkötésére: június 18. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 



 

 

260/2021.(VI.10.) 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: 

 

2021. év június hó 1. napjától 2022. év május hó 31. napjáig terjedő időszakra a „Pétkomm” 

Pétfürdői Kommunális és Szolgáltató Kft. (8105 Pétfürdő, Berhidai út 2.) könyvvizsgálójává a 

Tömpe és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft-t (8200 Veszprém, 

Jutasi u. 91., kamarai nyilvántartási száma: 000758) újraválasztom azzal, hogy a 

könyvvizsgálatot természetes személyként Kiss Mária könyvvizsgáló (xxxxxxxxxxxxxxxx. 

szám alatti lakos, nyilvántartási száma: 000694) végzi.  

 

A könyvvizsgálat díjazását 100.000,- Ft + ÁFA/hó összegben állapítja meg.   

 

A Pétfürdői Kommunális és Szolgáltató Kft. és a Tömpe és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági 

és Pénzügyi Tanácsadó Kft. között megkötendő – e határozat mellékletét képező szerződést 

jóváhagyom.  

 

Az Alapító Okirat módosításáról e határozatban foglaltak szerint intézkedem. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 
 

260/2021.(VI.10.) számú határozat melléklete 

 

 

KÖNYVVIZSGÁLATI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött a 

 

PÉTKOMM Pétfürdői Kommunális és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

8105 Pétfürdő, Berhidai út 2. 

 (mint megbízó, a továbbiakban: „Társaság”) 

 

és a 

 

„TÖMPE ÉS TÁRSA” Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

8200 Veszprém, Jutasi út 91. fsz. 3. 

 (mint megbízott, a továbbiakban: „Könyvvizsgáló”) 

 

között, a következő feltételek szerint: 

 

 



1. A szerződés tárgya 

   

1.1 A Megbízó 2021. 12 hó 31. napjával végződő üzleti évekre vonatkozó, a számviteli 

törvény előírásaival összhangban elkészített (egyszerűsített) éves beszámolójának (jog 

szerinti) könyvvizsgálata és arról könyvvizsgálói jelentés kibocsátása, valamint a 

jogszabályban előírt, a társaság állandó könyvvizsgálója által elvégzendő feladatok 

ellátása. 

 

1.2. A Könyvvizsgáló a Társaság által biztosított információk alapján, a Magyar Nemzeti 

Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban végzi feladatát.  

 

1.3 Könyvvizsgáló a Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásban szereplő 

könyvvizsgáló cég, amely jogosult a Társaság könyvvizsgálatának elvégzésére. A 

Könyvvizsgáló részéről a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős kijelölt 

kamarai tag könyvvizsgáló: Kiss Mária (kamarai nyilvántartási szám: MKVK: 000694). 

 

 

2. Jogok és kötelezettségek 

 

2.1. A Társaság felel számviteli nyilvántartásainak pontosságáért és teljes körűségéért, belső 

ellenőrzési rendszerének megbízhatóságáért, valamint a Magyarországon hatályos 

előírások szerinti (egyszerűsített) éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, 

kiegészítő melléklet) és üzleti jelentés elkészítéséért. Ez a felelősség magában foglalja: 

 

• az akár csalásból, akár hibából eredő hibás állítástól mentes pénzügyi kimutatások 

elkészítésére vonatkozó belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását 

• megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint 

• az adott körülmények között megfelelő számviteli becslések elkészítését. 

 

 

2.2. A Társaság a beszámolóval, pénzügyi, vagyoni, jövedelmi helyzetével kapcsolatos 

minden szükséges információt időben hozzáférhetővé tesz, illetve megad a 

Könyvvizsgáló részére. Megbízó a könyvvizsgálót e tisztségével összefüggésben nem 

utasíthatja.  

 

2.3.  A Könyvvizsgáló ezirányú igénye esetén a Társaság vezetői és alkalmazottai teljességi 

nyilatkozat formájában megerősítik, hogy a megbízás teljesítéséhez írásban, illetve 

szóban közölt információk teljes körűek. 

 

2.4.  A megbízás folyamán a felek kölcsönösen együttműködnek. Mindkét fél a szerződés 

megszűnése után is bizalmasan kezeli a megbízás során tudomására jutott bármely ilyen 

információt.  

 

2.5. Az állandó Könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, 

és független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a Társaság 

(egyszerűsített) éves beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós 

képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének 

gazdasági eredményeiről. 

 

            Jelen szerződés céljainak elérése érdekében a Könyvvizsgáló elsősorban a következőket 

vizsgálja, tekinti át: 

 

• a Társaság belső szabályozottsága 

• összhang a Társaság éves beszámolója és a kialakított számviteli nyilvántartásai 

között 



• az éves beszámoló számviteli alapelveknek és vonatkozó jogszabályi előírásoknak 

való megfelelése  

• a Könyvvizsgáló által a könyvvizsgálat elvégzéséhez kapott és összegyűjtött 

információk és magyarázatok összhangja a beszámolóval 

• fordulónap utáni események 

 

2.6. Az esetleges szabálytalanságok megelőzésének és feltárásának felelőssége a Társaságot 

terheli. A Könyvvizsgáló úgy tervezi meg a könyvvizsgálatot, hogy az valószínűsíthetően 

feltárja az éves beszámolóban az esetleges szabálytalanságokból eredő jelentős hibákat, 

de a könyvvizsgálat fő célja nem a szabálytalanságok és a hibák teljes felderítése, hanem 

az, hogy megfelelő alapot nyújtson a pénzügyi kimutatásokról adott könyvvizsgálói 

záradékhoz (véleményhez) és az nem foglalja magában az olyan csalások, 

szabálytalanságok vagy hibák felderítését, amelyek nem eredményeznek lényeges téves 

állításokat az éves beszámolóban. 

 

2.7. A Könyvvizsgáló által kibocsátott könyvvizsgálói vélemény (záradék) nem minősül arra 

vonatkozó könyvvizsgálói nyilatkozatnak, hogy az éves beszámoló mentes minden 

hibától. 

 

2.8. Adózással kapcsolatos kötelezettségek teljesítése ennek a szerződésnek nem tárgya, 

azokért a Társaság felel. A Könyvvizsgáló az éves beszámoló könyvvizsgálata részeként 

részletesen nem tekinti át az adók kiszámítását és az adóbevallásokat. Mindkét fél 

elismeri, hogy a magyar adóhatóság jogosult az összes adóbevallást hatósági revízió alá 

vonni, és hogy a magyar számviteli törvénnyel összhangban elkészített éves beszámoló 

könyvvizsgálói záradéka nem nyújt biztosítékot arra, hogy a Társaság által benyújtott 

éves beszámolót és adóbevallásokat az adóhatóság elfogadja. 

 

2.9. A Társaság tudomásul veszi, hogy a könyvvizsgálói jelentés nem választható külön az 

(egyszerűsített) éves beszámolótól. Ha a Társaság a könyvvizsgálói jelentést a 

jogszabályban előírt közzétételtől eltérő módon illetve terjedelemben kívánja 

felhasználni – pl. az éves beszámolótól függetlenül –, ahhoz a Könyvvizsgáló előzetes 

írásbeli beleegyezése szükséges. 

 

2.10. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 

2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmt.) a könyvvizsgálóknak ügyfél-átvilágítási 

kötelezettséget ír elő. Ennek alapján a jelen szerződéskötéskor a Társaság, valamint annak 

képviselője (a képviseletére jogosultak közül a szerződést aláírók és kapcsolattartók) és a 

tényleges tulajdonos azonosításra kerülnek, melynek során a Könyvvizsgáló a Pmt.-ben 

meghatározott adatok rögzítésére, továbbá az ott meghatározott okiratok bemutatásának 

kérésére kötelezett, valamint köteles a képviseleti jogosultságról, meghatalmazással 

történő eljárás esetén a meghatalmazás érvényességéről meggyőződni. Előzőeken túl, a 

Pm.t-ben foglaltak alapján a Könyvvizsgáló az ügyfél-átvilágítási intézkedések 

alkalmazása során a számára bemutatott okiratokról - a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzése és megakadályozása, a törvényben meghatározott 

kötelezettségek megfelelő teljesítése, az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljes körű 

végrehajtása, valamint a felügyeleti tevékenység hatékony ellátása céljából – köteles 

másolatot készíteni.  

 

           A Könyvvizsgáló a Pmt. értelmében köteles biztosítani, hogy a Társaságra és az üzleti 

kapcsolatra (jelen szerződésre) vonatkozóan előzőek alapján rendelkezésre álló adatok és 

okiratok naprakészek legyenek. Ezen kötelezettség teljesítése érdekében  a 

Könyvvizsgáló köteles ellenőrizni az ügyfeleiről rendelkezésre álló adatokat. Ha az 

ellenőrzés során a Könyvvizsgálónak kétsége merül fel az adatok és a nyilatkozatok 

naprakészségét illetően, akkor ismételten elvégzi az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket. A 

Társaság a szerződéses kapcsolat fennállása alatt köteles 5 munkanapon belül a 



Könyvvizsgálót értesíteni, ha az ügyfél-átvilágítás során rögzített adatokban (akár a 

Társaság, akár az azonosított képviselő, akár a tényleges tulajdonos vonatkozásában) 

változás következne be.  

 

A Könyvvizsgáló az előzőek során birtokába jutott személyes adatokat kizárólag a 

pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében 

végrehajtandó feladatai céljából, az azok ellátásához szükséges mértékben ismeri meg és 

kezeli. A könyvvizsgáló az előzőek szerinti ügyfél-átvilágítási kötelezettségének 

teljesítése során birtokába jutott személyes adatokat a Pmt. rendelkezései értelmében az 

üzleti kapcsolat (jelen szerződés) megszűnésétől számított nyolc évig köteles és jogosult 

kezelni, az adatok ezt követően megsemmisítésre, törlésre kerülnek. 

 

3. A megbízás díja: 

 

3.1. Az 1.1. pontban leírt könyvvizsgálói tevékenység elvégzéséért járó díj havonta 100 000 

Ft, azaz százezer forint, amely összeg nem tartalmazza a mindenkori általános forgalmi 

adót. 

 

3.2. A fizetést a számlában megjelölt bankszámlára kell teljesíteni. 

 

3.3. A díj a számla kibocsátása után 8 nappal esedékes. 

 

3.5. Amennyiben a Társaság késedelme vagy más a Társaságnak felróható okok miatt a 

Könyvvizsgáló többletmunkára kényszerül, vagy a Könyvvizsgáló befolyásán kívül eső 

körülmény következtében a könyvvizsgálói feladatok határidőben nem végezhetők el, a 

Könyvvizsgáló tájékoztatja erről a Társaság vezetését. Ilyen esetben a Könyvvizsgáló a 

szerződés teljesítéséhez szükséges többlet időráfordítás alapján további díjazásra 

jogosult. 

 

4.  Felmondás, jogvita 

 

4.1 A Könyvvizsgáló és a Társaság a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben okozott 

bármilyen szerződésszegésért vagy kárért a Ptk. VI. könyvében meghatározott 

rendelkezések szerint felelnek, azzal, hogy a Könyvvizsgáló kártérítési felelőssége 

maximum egy évi szolgáltatási díj értékben kerül meghatározásra. 

 

4.2 A szerződést felmondani csak megfelelő okból lehet és mindig meg kell indokolni. A 

beszámolóval vagy a könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatos véleményeltérés nem lehet 

felmondási ok.  Amennyiben a szerződést jogszabály előírása miatt folytatni nem lehet 

vagy a Könyvvizsgáló felmondja a szerződést, a Könyvvizsgálót időarányos díjazás illeti 

meg.  

 

4.3 A Társaság felmondása esetén, amennyiben a felmondásra nem a Könyvvizsgáló 

szerződésszegése miatt kerül sor, Könyvvizsgáló a 3.1 pontban meghatározott díjazásra 

tarthat igényt.  

 

5. A jelentések megírásához használt nyelv 

 

5.1. Az éves beszámolót magyar nyelven kell elkészíteni. A könyvvizsgálói jelentést magyar 

nyelven kell elkészíteni. 

 

 

 

 

 



6. Egyéb rendelkezések 

 

6.1. A fenti feltételeket mindkét fél értelmezte, és mint akaratával mindenben egyezőt 

elfogadja. Megbízó kijelenti, hogy az e szerződésben meghatározott időszakra illetve 

beszámolóra más könyvvizsgálóval nincs érvényes szerződése. 

 

6.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (2013. évi 

V. tv), a számviteli törvény (2000. évi C. tv), valamint a Magyar Könyvvizsgálói 

Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről 

szóló törvény (2007. évi LXXV. tv) előírásai az irányadók. 

 

6.3. Jelen megbízási szerződés az aláírás napjával lép hatályba és a Társaság 2021. év 12. hó 

31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó (egyszerűsített) éves beszámoló 

elfogadásának időpontjáig, legkésőbb 2022. év 05. hó 31. napjáig tart. 

 

 

Veszprém, 2021. június           -    n 

 

 

 

Társaság nevében   Könyvvizsgáló (cég) nevében 

 

 

 

 

 

 

261/2021.(VI.10.) 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: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 260/2021.(VI.10.) számú 

határozata alapján módosítom a „Pétkomm” Pétfürdői Kommunális és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság alapító okiratát. 

 

A módosító okirat a határozat mellékletét képezi. 

 

Intézkedem a Módosító okirat, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat 

cégbírósághoz való benyújtásáról. 

 

Határidő: 2021. június 15.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

 

 



261/2021.(VI.10.) számú határozat melléklete 

 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 

A „PÉTKOMM” Pétfürdői Kommunális és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

(Cg. 19-09-504842) 

 

ALAPÍTÓ OKIRATÁHOZ 

 

az alapító 2021. 06. 10. napján hozott 261/2021.(VI.10.) számú képviselő-testületi 

határozata alapján. 

 

1./ Az alapító módosította az Alapító okirat 17.1. pontját az alábbira: 

 

A társaság könyvvizsgálója 2021. június 01. napjától 2022. május 31-ig tartó időtartamra  

„TÖMPE ÉS TÁRSA” Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt 

Felelősségű Társaság (Cg. 19-09-516791, kamarai nyilvántartási száma: 000758, 

székhely: 8200 Veszprém, Jutasi utca 91. földszint 3.), a könyvvizsgálatot természetes 

személyként Kiss Mária (tagsági igazolvány száma: 000694) 8220 Balatonalmádi, 

Hörpintő utca 10. szám alatti lakos végzi. A továbbiakban a könyvvizsgáló szervezetre, 

illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelő bizottság egyetértésével tesz 

javaslatot az alapítónak.  

 

2./ Az Alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanok maradnak.  

 

3./ Jelen alapító okirat módosítás az eredeti Alapító okirattal együtt, illetve azzal egységes 

szerkezetbe foglalva érvényes.  

 

Pétfürdő, 2021. június …. 

 

 

 

……………………………. 

Alapító 

Képv.: Horváth Éva polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

 

…………………….. 

ügyvéd 

Pétfürdő, 2021. június … 

 

 

 

……………………………. 

Alapító 

Képv.: Horváth Éva polgármester 
 
 



262/2021.(VI.11.) 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: 

xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos kérelmező részére 2021. június 1. napjától 2021. augusztus 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 július hónapban 2021. július 5-ig, 

c) 15.000,-Ft augusztus hónapban 2021. augusztus 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. 

 

 

 

 

263/2021.(VI.11.) 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: 

Fenyő Tibor Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxx 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 u. 27. szám alatti lakóépület felújításához Fenyő Tibort 1.800 000. - 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. június 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 



264/2021.(VI.14.) 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: 

 

xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx). 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos kérelmező ügyfél részére 20.000, - Ft, azaz: Húszezer 00/100 forint összegű rendkívüli 

települési támogatást állapítok meg. 

 

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

véglegessé válását követően a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozója részére 

fizesse ki a hivatal házipénztárában. 

 

Felkérem a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozóját, hogy gondoskodjon 

személyesen a kérelmező részére élelmiszer vásárlásáról, és a vásárlás igazolásáról szóló 

számlával a készpénz felvételétől számított 15 napon belül számoljon el a Pétfürdői 

Polgármesteri Hivatalban.  

 

Az elmaradt pénzfelvételre családgondozónak a végleges határozat kézhezvételétől számított 

hat hónapon belül van lehetősége a hivatal pénztárában, ügyfélfogadási időben. 

 

Tájékoztatom, hogy jelen határozat a közléssel véglegessé válik. 

 


