
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. 
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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 

 

 
  


