
 

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. 


