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2020. január 23. nyilvános 
 

1.) A lakosság önszerveződő közösségeinek pénzügyi támogatásáról szóló 21/2016.(XI.25.) 

önkormányzati rendelet módosítása (18/2020.) 

2.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (10/2020.) 

3.) Polgármester szóbeli beszámolója az előző ülés óta eltelt eseményekről, az ülésen elhangzott 

bejelentések alapján tett intézkedésekről 

4.) A Képviselő-testület 2020. évi tavaszi-nyári munkaterve (1/2020.) 

5.) Humán Bizottság tagjának megválasztása (12/2020.) 

6.) Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének megállapítása (2/2020.) 

7.) Óvoda 2020. évi nyitvatartási idejének megállapítása (9/2020.) 

8.) 2020. évi Rendezvénynaptár (5/2020.) 

9.) Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 2020. évi díjtételei (6/2020.) 

10.) Pétkomm Kft. szolgáltatások 2020. évi díjtételei (7/2020.) 

11.) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata és a Pétkomm Kft. közötti Együttműködési 

Megállapodás kiegészítése (8/2020.) 

12.) Javaslat Pétfürdő település köztisztviselőinek és közalkalmazottainak 2020. évi 

illetményére (17/2020.) 

13.) Igazgatási szünet elrendelése (14/2020.) 

14.) Temetőfejlesztés (13/2020.) 

15.) Parkolóhelyek kialakítása a Berhidai úti társasházak mögött (11/2020.) 

16.) Beszámoló az Önkormányzat és a PMTE között megkötött együttműködési és 

feladatellátási szerződés végrehajtásáról (16/2020.) 

17.) Beszámoló a civil szervezetek 2019. évi támogatásáról (4/2020.) 

 

Tájékoztatók: 

 

1.) Tájékoztató a 2019. évi beruházásokról, felújításokról (3/2020.) 

2.) Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék kezelési 

Társulás 2019 évi tevékenységéről (15/2020.) 

 

VEGYES ÜGYEK 

 

 

 

2020. február 13. nyilvános 
 

1.) Pétfürdő Nagyközség költségvetés-tervezete 2020. évre (18/2020.) 

2.) Kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárának önkormányzati 

véleményezése (19/2020.) 

 

 

 

2020. február 27. nyilvános 
 

1.) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetése (második tárgyalási forduló) 

(28/2020.) 
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2.) A lakosság önszerveződő közösségeinek pénzügyi támogatásáról szóló 21/2016.(XI.25.) 

önkormányzati rendelet önkormányzati rendelet módosítása (31/2020.) 

3.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (24/2020.) 

4.) Polgármester szóbeli beszámolója az előző ülés óta eltelt eseményekről, az ülésen elhangzott 

bejelentések alapján tett intézkedésekről 

5.) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

megállapítása (34/2020.) 

6.) Hozzájárulás Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról 

szóló 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításához (23/2020.) 

7.) Megállapodás jogi segítségnyújtó tevékenység ellátása és finanszírozása tárgyában 

(26/2020.) 

8.) Közösségi Ház és Könyvtár beszámolói, 2020. évi munkatervek (35/2020.) 

9.) Beszámoló a 2019. évi szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (27/2020.) 

10.) Óvodai beíratás időpontjának meghatározása (21/2020.) 

11.) A polgármestert megillető szabadság 2020. évi ütemezése (22/2020.) 

12.) Akácfa utca forgalmi rendje (33/2020.) 

13.) Torma Attila kérelme (25/2020.)  

 

Tájékoztatók: 

1.) Tájékoztató a közterületi térfigyelő kamerarendszer működéséről (29/2020.) 

2.) „VHK” tájékoztató (32/2020.) 

 

VEGYES ÜGYEK 

 

 

 

2020. február 27. zárt 
 

1.) Lakóházak energetikai felújításának támogatására beérkezett pályázat elbírálása (Szandi 

Kálmán) (30/2020.)  

 

 

 

2020. március 15. rendkívüli nyilvános 
 

1.) A bölcsőde és az óvoda nyitvatartási rendje a kialakult helyzetre való tekintettel 

 

 

 

2020. március 26. nyilvános 
 

1.) Rendelet Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2019 évi költségvetésének 4. 

módosításáról (46/2020.) 

2.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő 

térítési díjak megállapításáról szóló, 5/2016. (III.25.) önkormányzati rendelet módosítása 

(38/2020.) 

3.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (47/2020.) 

4.) Polgármester szóbeli beszámolója 
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5.) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi közbeszerzési terve (48/2020.) 

6.) Alapítványok pályázatainak elbírálása (39/2020.) 

7.) Magyar Falu Program „Orvosi Rendelők fejlesztése” alprogramban való részvétel 

(42/2020.) 

8.) Magyar Falu Program „Önkormányzati tulajdonban lévő útépítés, felújítás” alprogramban 

való részvétel (44/2020.) 

9.) Hozzájárulás Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes 

gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díjáról szóló önkormányzati rendelete 

megalkotásához (50/2020.) 
 

Tájékoztatók: 

1.) Tájékoztató az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Kft. ügyeleti ellátásról 

(40/2020.) 

2.) Tájékoztató a Bakonykarszt Zrt. által bevezetett intézkedésekről (41/2020.) 

3.) Tájékoztató a 2020. évi beruházásokról, felújításokról (43/2020.) 

4.) Tájékoztató a közterületi térfigyelő kamerarendszer működéséről (45/2020.) 

5.) Péti Nyár rendezvény  

 

VEGYES ÜGYEK 

 

 

 

2020. március 26. zárt 
 

1.) Vargáné Décsi Veronika lakásügye (37/2020.)  

2.) Bobay Dávid beadványa (49/2020 

 

 

 

2020. június 25. nyilvános 
 

1.) Rendelet az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) 

Határozat a 2019. évi maradvány jóváhagyásáról (55/2020.) 

2.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (60/2020.) 

3.) Polgármester szóbeli beszámolója az előző ülés óta eltelt eseményekről, az ülésen elhangzott 

bejelentések alapján tett intézkedésekről 

4.) Beszámoló a 2019. évi adóztatásról, tájékoztató az adóbevételek alakulásáról (59/2020.) 

5.) 2019. évi belső ellenőrzési jelentés (66/2020.) 

6.) A Képviselő-testület 2020. évi őszi-téli ülésszakának munkaterve (53/2020.)  

7.) A házi gyermekorvosi praxis betöltésével kapcsolatos intézkedések (62/2020.) 

8.) A Panelkuckó Napközi Otthonos Óvoda 2019/2020. nevelési évről szóló beszámolója 

(57/2020.) 

9.) Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása 

(58/2020.) 

10.) Pétfürdői Gondozási Központ beszámolója a 2019. évi tevékenységéről (52/2020.) 

11.) Beszámoló a Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság 2019. évi tevékenységéről 

(54/2020.)  
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12.) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2020-2024. évi gazdasági programja, valamint 

beszámoló Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2015-2019. évi gazdasági programjának 

végrehajtásáról (61/2020.) 

13.) Testületi jóváhagyás távhővezeték rekonstrukció szerződésének aláírására (63/2020.) 

14.) Önálló indítvány Miskolczi Ferenc alpolgármester részéről: Gyerekek nyári táboroztatása 

(68/2020.) 

15.) Közösségi Ház és Könyvtár nyitvatartása (69/2020.) 

 

Tájékoztatók: 

1.) Tájékoztató a 2020. évi civil szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálásáról (56/2020.) 

2.) Tájékoztató a veszélyhelyzet alatt meghozott Polgármesteri Határozatokról (51/2020.) 

3.) Tájékoztató a 2020. évi beruházásokról, felújításokról (65/2020.) 

 

 

 

2020. június 25. zárt 
 

1.) Fiatal házasok lakáshoz jutás támogatása iránti kérelmek elbírálása (71/2020.)  

2.) Iskola gondnoki állásra beadott pályázatok elbírálása (64/2020.)  

3.) Lakóházak energetikai felújításának támogatására beérkezett pályázat elbírálása (Horváth 

Róbert) (70/2020) 

4.) Vegyes ügy 

a) Lakáskérelem elbírálása 

 

 

 

2020. július 30. nyilvános 
 

1.) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének 1. módosítása (72/2020.) 

2.) Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása (73/2020.) 

3.) Béri Balogh Ádám utca felújítása (79/2020.) 

4.) Magyar Falu Program „Óvodaépület felújítása” alprogramban való részvétel (78/2020.) 

5.) Önálló képviselői indítvány Béni Norbert, Molnár Gyula László és Nagyné Szigeti Mária 

képviselő részéről: 1629 helyrajzi számú árok (félig nyílt, félig fedett) tisztítása (74/2020.) 

6.) Önálló képviselői indítvány Béni Norbert, Molnár Gyula László és Nagyné Szigeti Mária 

képviselő részéről: Bokorsor megszüntetése (76/2020.) 

 

 

 

2020. augusztus 27. nyilvános 
 

1.) A pénzben és természetben nyújtott szociális, gyermekvédelmi ellátások és a települési 

támogatás megállapításának, kifizetésének, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól 

szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása (87/2020.) 

2.) Rendelet a középfokú oktatásban résztvevők tanulmányi ösztöndíjáról szóló 2/2015. (II.25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról (89/2020.) 

3.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (82/2020.) 



Napirendek                                                                                                                           2020. 

4.) Polgármester szóbeli beszámolója az előző ülés óta eltelt eseményekről, az ülésen elhangzott 

bejelentések alapján tett intézkedésekről 

5.) Beszámoló a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről (84/2020.) 

6.) Beszámoló a 2020. év I. félévi szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (83/2020.) 

7.) Kútbekötő vezeték kiváltása (96/2020.) 

8.) Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Terve (90/2020.) 

9.) Pétfürdő szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Terve 

(85/2020.) 

10.) Közalkalmazotti jogviszony átalakulása (97/2020.) 

11.) Jónásné Lakatos Krisztina kérelme (93/2020.) 

12.) Révész Andrea kérelme (95/2020) 

13.) Nagy Zsolt Önálló Indítványa Sporttelep villamos energia ellátása (94/2020.) 

14.) Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okiratának 2020. november 1-jei hatályú 

módosítása (100/2020) 

 

VEGYES ÜGYEK 

 

Tájékoztatók: 

1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2020. I. félévi gazdálkodásáról (80/2020.) 

2.) Tájékoztató a veszélyhelyzet alatt meghozott Polgármesteri Határozatokról (81/2020.) 

3.) Tájékoztató a közterületi térfigyelő kamerarendszer működéséről (88/2020.) 

4.) 2020. évben megkötött és kiadott felhalmozási célú szerződések, megrendelések (91/2020.) 

5.) Tájékoztató a 2020. évi beruházásokról, felújításokról (92/2020.) 

 

 

 

2020. augusztus 27. zárt 
 

1.) „Pétfürdőért” díj adományozása (86/2020.) 

2.) Szándéknyilatkozat önkormányzati ingatlan megvásárlására (98/2020.)  

 

 

 

2020. szeptember 24. nyilvános 
 

1.) Az avar és kerti hulladék nyilttéri égetéséről szóló 12/1999. (V.01.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezése (115/2020.) 

2.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (104/2020.) 

3.) Polgármester szóbeli beszámolója az előző ülés óta eltelt eseményekről, az ülésen elhangzott 

bejelentések alapján tett intézkedésekről 

4.) Adókoncepció (116/2020.) 

5.) Beszámoló a Pétkomm Kft. 2020. év I-VII. havi gazdálkodásáról és tevékenységéről 

(108/2020.) 

6.) Felhasználói távhővezeték-hálózaton végzett műszaki beavatkozások díjtételei (109/2020.) 

7.) Polgárőrség támogatása és szakmai beszámolója (105/2020.) 

8.) Magyar Falu Program „Óvodaépület felújítása” (102/2020.) 

9.) Magyar Falu Program „Temető fejlesztése” (103/2020.) 

10.) Közlekedési koncepció szakértői díja (117/2020.) 

11.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. (111/2020.) 
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12.) Önálló képviselői indítvány Nagy Zsolt részéről: Sporttelep villamos energia ellátása 

(110/2020.) 

13.) Önálló képviselői indítvány Béni Norbert, Molnár Gyula, Nagyné Szigeti Mária részéről: 

SZMSZ módosítása (113/2020.) 

14.) Önálló képviselői indítvány Béni Norbert, Molnár Gyula, Nagyné Szigeti Mária részéről: 
Közvilágítás bővítése (120/2020.) 

15.) Önálló képviselői indítvány Béni Norbert, Molnár Gyula, Nagyné Szigeti Mária részéről: 

Javaslatok a közlekedési koncepció felülvizsgálatához (118/2020.) 

16.) Önálló képviselői indítvány Béni Norbert, Molnár Gyula, Nagyné Szigeti Mária részéről: 

Ideiglenes bizottság létrehozása zöld hulladék kezelésének megoldására és/vagy Pétkomm és 

egyéb szolgáltatásoknak való telephely létrehozására (119/2020.) 

 

Tájékoztatók: 

 

1.) Tájékoztató a 2020. évi beruházásokról, felújításokról (114/2020.) 

2.) Tájékoztató a közterületi térfigyelő kamerarendszer működéséről (112/2020.) 

3.) Rendőrségi tájékoztató  

 

VEGYES ÜGYEK 

 

 

 

2020. szeptember 24. zárt 
 

1.) Lakóházak energetikai felújításának támogatására beérkezett pályázat elbírálása (Borbándi 

Ambrus) (101/2020.) 

 

2.) Lakóházak energetikai felújításának támogatására beérkezett pályázat elbírálása (Budai 

László) (106/2020.)  

 

 

 

2020. október 29. nyilvános 
 

1.) Rendelet a helyi adókról szóló 14/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(138/2020.)  

2.) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének 2. módosítása (134/2020.) 

3.) Rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015.(IV.30.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról (első olvasat) (137/2020.) 

4.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (125/2020.) 

5.) Polgármester szóbeli beszámolója 

6.) Közösségi Ház és Könyvtár részvétele az NKA könyvtárfejlesztési pályázatán (136/2020.) 
7.) Testületi jóváhagyás parkgondozás szerződésének aláírására (139/2020.) 

8.) Panelkuckó Alapítvány kérelme (127/2020.) 

9.) Pétfürdő Sportjáért Alapítvány kérelme (131/2020.) 

10.) Beszámoló a 2020. év I-III. negyedévi szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 

(122/2020.) 

11.) Csatlakozás a „Veszprém-Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa” program által 

gondozott regionális együttműködéshez, amely célja a programban biztosított pályázati 
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lehetőségeken való részvétel, a programokhoz való csatlakozás feltételeinek biztosítása 

(128/2020.) 

12.) Ivó- és szennyvízvezetékek szolgalmi jogának Földhivatali bejegyeztetése (132/2020) 

13.) Iskolai étkeztetés státusz bővítés (133/2020.) 
14.) Bölcsőde téli zárva tartása (124/2020.) 

15.) Horváth Enikő és Téli László kérelme (121/2020.) 

16.) Pétfürdő Nagyközség környezeti állapota (első olvasat) (126/2020.) 

17.) Nagy Zsolt önálló indítvány: Sporttelep lelátó bontás (141/2020.) 

18.) Béni Norbert, Molnár Gyula, Nagyné Szigeti Mária önálló indítvány: Javaslatok a 

közlekedési koncepció felülvizsgálatához (142/2020.) 

19.) Az Önkormányzatnál és a költségvetési szerveknél jutalom kifizetése (144/2020.) 

20.) Sütőolaj begyűjtés (145/2020.) 

21.) Pályázati kiírás a települési önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakó helyek 

felszámolásának támogatására 2020. (146/2020.) 

 

Tájékoztatók: 

1.) Tájékoztató a 2020. évi beruházásokról, felújításokról (140/2020.) 

2.) Tájékoztató a közterületi térfigyelő kamerarendszer működéséről (123/2020.) 

3.) Tájékoztató: Horváth István Általános Iskola beszámolója (összegzés) (135/2020) 

 

VEGYES ÜGYEK 

 

 

 

2020. október 29. zárt 
 

1.) Lakóházak energetikai felújításának támogatására beérkezett pályázat elbírálása (Pungor 

Károly) (129/2020.) 

2.) Lakóházak energetikai felújításának támogatására beérkezett pályázat elbírálása (Kun 

András) (130/2020.) 

 

 

 

 

A 2020. november 4-én hatályba lépett 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 

(4) bekezdése szerint Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolta, ezért 2020. évben 

több képviselő-testületi ülés nem volt. 
 

 


