
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK                                                             2021. 

 

2021. január 1-tól 2021. június 14-ig – a 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel, majd a 26/2021. 

(I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt – Pétfürdő Nagyközség 

Önkormányzatának polgármestere 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 hatáskörében eljárva hozta meg 

a határozatokat (a 264/2021.(VI.14.) számú határozattal bezárólag. 

 

A 2021. június 5-én megjelent – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról 

szóló – 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet szerint viszont 2021. június 15-től a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, 

a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja. 

 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

265/2021.(VI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – mivel a nyilvános tárgyalás az 

önkormányzat üzleti érdekét sértené – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján elrendeli a „Lakóházak energetikai 

felújításának támogatására beérkezett pályázat elbírálása (Szeivolt Zoltán)” tárgyú, 3/2021. 

számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

266/2021.(VI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – mivel a nyilvános tárgyalás az 

önkormányzat üzleti érdekét sértené – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján elrendeli a „Csizmadiáné Adamecz 

Ágnes kérelme” tárgyú, 8/2021. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

267/2021.(VI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – mivel a nyilvános tárgyalás az 

önkormányzat üzleti érdekét sértené – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján elrendeli a „Lakóházak energetikai 

felújításának támogatására beérkezett pályázat elbírálása (Serfőző László)” tárgyú, 41/2021. 

számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

 



PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

268/2021.(VI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Panelkuckó Napközi Otthonos 

Óvoda beszámolóját a 2020/2021. nevelési évről elfogadja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

269/2021.(VI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Panelkuckó Napközi Otthonos 

Óvoda engedélyezett státuszainak számát  

a) 2021. augusztus 1-től 1 fő dajka-takarító, 

b) 2021. augusztus 23-tól 1 fő pedagógiai asszisztens  

foglalkoztatása miatt 2 fővel megemeli.  

Ezzel egyidejűleg az intézmény költségvetését az alábbiak szerint módosítja: 

Személyi juttatás: +1.684 ezer Ft 

Járulék:  +   260 ezer Ft  

Dologi:  +     30 ezer Ft 

Általános tartalék:  - 1.975 ezer Ft 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az intézményvezetőt tájékoztassa, valamint arra, hogy 

költségvetési rendelet módosításakor a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.  

 

Határidő tájékoztatásra: 2021. július 1.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

    

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

270/2021.(VI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Panelkuckó 

Napköziotthonos Óvodába járó gyermekek szüleit, gondviselőit, hogy az óvodában már a nyári 

zárvatartás előtt megkezdődő felújítási munkákra és az abból eredően szükséges 

csoportösszevonásokra tekintettel – figyelemmel a COVID-19 fertőzésveszély emiatti 

megnövekedésére is – az ez évi nyári időszakban csak akkor vegyék igénybe a  gyermekek az 

óvodai elhelyezést, ha munkaviszonyban vagy egyéb jogviszonyban ténylegesen munkát 

végeznek és a gyermek felügyeletéről más módon nem képesek gondoskodni. 

A Képviselő-testület a fentiek miatt otthon maradó gyermekek részére - igény esetén - egyszeri 

meleg ételt (ebéd) biztosít úgy, hogy azt az óvodából saját éthordóban lehet elvinni. 

Felkéri az óvodavezetőt, hogy az étkezési igényeket írásban mérje fel, és biztosítsa annak 

éthordóban történő elszállításának lehetőségét. 

 

Határidő a) pont: a határozat közzétételére: 2021. június 28. 

                b) pont: a szülők tájékoztatására: 2021. június 30.  

Felelős    a) pontra: Horváth Éva polgármester 

                b) pontra: Porogi Lajosné intézményvezető 



 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

271/2021.(VI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdői Polgármesteri 

Hivatal 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót e l f o g a d j a. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

272/2021.(VI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 

Polgármesteri Hivatal és Gondozási Központ energetikai korszerűsítése keretében megvalósuló 

HMKE méretű fotovoltaikus kiserőmű kivitelezési munkáira kössön szerződést a GÁTIBA 

SOLAR Kft-vel (1119 Budapest, Etele utca 59-61.). 

A kivitelezés költsége: bruttó 13.930.262,- Ft. 

 

Határidő a szerződéskötésre: 2021. július 15. 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

273/2021.(VI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési 

Szabályzatról szóló 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdése alapján a 

Képviselő-testület 2021. évi őszi-téli ülésszakának munkatervét a melléklet szerint 

elfogadja.  

 

Felkéri a tisztségviselőket, hogy a munkatervben foglaltak végrehajtását kísérjék figyelemmel.   

 

Határidő: végrehajtás: folyamatos 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

              Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

273/2021.(VI.24.) számú képviselő-testületi határozat melléklete 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

2021. évi őszi-téli ülésszakának munkaterve 

 

 

2021. szeptember 2.  

 

1./ Tájékoztató az Önkormányzat 2021. I. félévi gazdálkodásáról  

     Előterjesztő: polgármester  

     Előkészítő: pénzügyi csoport 

 



2./Beszámoló az I. félévi szociális ellátásokról  

     Előterjesztő: polgármester 

                          Humán Bizottság elnöke  

         jegyző 

 

3./ Pétfürdőért díj adományozása  

     Előterjesztő: polgármester 

                          Humán Bizottság elnöke  

 

 

2021. szeptember 30. 

 

1./ Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének 2. számú módosítása 

     Előterjesztő: polgármester 

     Előkészítő: pénzügyi csoport 

 

2./ Beszámoló a Pétkomm Kft. 2021. évi I-VII. havi gazdálkodásáról és tevékenységéről 

     Előterjesztő: polgármester  

     Előkészítő: ügyvezető 

 

3./ Beszámolója a civil szervezetek támogatásáról, a támogatási pénzek  

     felhasználásáról 

     Előterjesztő: polgármester  

                          Humán Bizottság elnöke 

 

 

4./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

     Előterjesztő: jegyző 

     Előkészítő: Humán Bizottság 

 

 

2021. október 28. 

 

1./ Beszámoló az I-III. negyedéves szociális ellátásokról   

     Előterjesztő: polgármester 

                          Humán Bizottság elnöke  

         jegyző 

 

2./ Pétfürdő Nagyközség környezeti állapota (első olvasat) 

     Előterjesztő: polgármester 

     Előkészítő: környezetvédelmi és településüzemeltetési ügyintéző  

 

3./ Bölcsőde téli zárvatartása 

     Előterjesztő: polgármester 

     Előkészítő: intézményvezető 

 

 

 

 

 



2021. november 25. 

 

1./ 2022. évi étkeztetési nyersanyagnormák megállapítása  

     Előterjesztő: polgármester 

 

2./ 2022. évi ellenőrzési munkaterv 

     Előterjesztő: jegyző 

 

3./ Köztemető parkjának gondozására megkötendő szerződés 

      Előterjesztő: polgármester 

 

4./ Tájékoztató az Önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról 

     Előterjesztő: polgármester 

     Előkészítő: pénzügyi csoportvezető 

 

5./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálása 

     Előterjesztő: jegyző  

 

 

2021. december 16.  

 

1./ Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének 3. számú módosítása 

     Előterjesztő: polgármester 

     Előkészítő: pénzügyi csoport 

 

2./ Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 5/2016.(III.25.) önkormányzati  

          rendelet módosítása 

     Előterjesztő: polgármester 

 

3./ Rendelet az átmeneti gazdálkodásról 

     Előterjesztő: polgármester  

 

4./ Pétfürdő Nagyközség környezeti állapota 

     Előterjesztő: polgármester  

 

5./ Kultúráért díj kitüntetési javaslat 

     Előterjesztő: Humán Bizottság 

 

 

2022. január 20.  

 

1./ Képviselő-testület 2022. évi tavaszi-nyári munkaterve 

     Előterjesztő: polgármester  

 

2./ Beszámoló a civil szervezetek 2021. évi támogatásáról 

     Előterjesztő: Humán Bizottság 

 

3./ Bölcsőde – nyári nyitvatartásának megállapítása 

     Előterjesztő: polgármester  

     Előkészítő: intézményvezető 



 

4./ Óvoda 2022. évi nyitvatartásának megállapítása 

     Előterjesztő: polgármester 

     Előkészítő: intézményvezető 

 

5./ Rendezvénynaptár 2022. 

     Előterjesztő: polgármester  

     Előkészítő: Közösségi Ház és Könyvtár igazgató  

 

6./ Felvételi körzetek megállapítása 

     Előterjesztő: polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

274/2021.(VI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Magyar 

Falu Program támogatási rendszere keretében elfogadja a Magyar Állam tulajdonát képező, 

Pétfürdő 2385/5/A/14 hrsz-ú, 77 m2 területű, természetben Pétfürdő, Hősök tere 2. szám alatt 

található, hőközpont funkciójú, ingatlan ingyenes átadását. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ingatlan átadási szerződés aláírására. 

 

Határidő: a határozat megküldésére: 2021. július 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

275/2021.(VI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Magyar 

Falu Program támogatási rendszere keretében elfogadja a Magyar Állam tulajdonát képező, 

Pétfürdő 2387/3 hrsz-ú, 378 m2 területű, kivett ipartelep művelési ágú ingatlan ingyenes 

átadását. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ingatlan átadási szerződés aláírására. 

Határidő: a határozat megküldésére: 2021. július 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

276/2021.(VI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
  

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az Önkormányzat nevében nyújtson be igénylést a „Településfásítási program 2021” 

pályázat keretében az őszi ültetési szezonra, egyben a szükséges nyilatkozatokat csatolja a 

pályázathoz.  

 



Javasolt telepítési helyek: 

 a) Pétfürdő Köztemető, 1806 hrsz, 

 b) Általános Iskola (Hősök tere 1.) és a Gesztenyesor közötti terület, 2385/19 hrsz. 

 

Határidő igénylésre: 2021. július 6.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

277/2021.(VI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Nyári Napközis 

Tábor programjának kibővítését balatoni vitorlázással.  

 

Felkéri a Polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a vállalkozóval, egyúttal felhatalmazza, 

hogy az ajánlata alapján szerződést kössön a Napközis Tábor idején a vitorlázásra.  

 

A vitorlázás költségeire az iskola dologi kiadásainak előirányzatát 150 ezer forinttal megemeli 

az általános tartalék terhére.   

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy e döntésre a költségvetés soron következő 

módosításakor legyen figyelemmel. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

278/2021.(VI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 

„Pétfürdőért” kitüntetés alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 10/2002. (IX.04.) 

önkormányzati rendelet módosítását készítse elő az alábbiak figyelembevételével: 

a) a jubileumi évre tekintettel az adományozható kitűntetések számát megnövelni, 

b) emlékfal létesítése a kitűntetettek arckontúrjával, 

c) a kitűntetéssel járjon ezüst kitűző a település címerével és felirattal 

 

Határidő: soron következő testületi ülés 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda - jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

279/2021.(VI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy 



a) készítsen statisztikát a 17/2021. számú önálló képviselői indítványhoz mellékelt táblázat 

szerint az önkormányzati bérlakásokról, 

b) a mulasztásos törvénysértés elkerülése érdekében a lakásrendelet-tervezetét készítse el. 

 

Határidő: soron következő testületi ülés 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

280/2021.(VI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Bölcsőde 

tetőtéri ablakcsere beruházást nem indítja el. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Bölcsőde tetőterében szolgálati lakás/ok 

kivitelezési és engedélyezési terveit készíttesse el, melynek fedezete a 2021. költségvetésben a 

bölcsőde tetőtériablak cseréjére előirányzott 3.500 ezer forint. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakra a 2021. évi költségvetés soron 

következő módosításakor legyen figyelemmel. 

 

Határidő: tervek elkészítésére és a költségvetés módosítására: 2021. szeptember 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

281/2021.(VI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy készítse 

el a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 

6/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát. 

 

A felülvizsgálat során - a jogszabályi előírásokon túl - legyen figyelemmel a 25/2021. számú 

képviselői önálló indítványban megfogalmazott szempontokra. 

 

Határidő: 2021. szeptemberi testületi ülés 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

282/2021.(VI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelete 10. melléklete beruházási kiadási előirányzatai 

„Iskola működtetés rámpa tervezés, kivitelezés” helyett az előirányzatot az Iskola Berhidai út 

54. szám alatti épületéhez akadálymentesítő segédeszköz beszerzésére fordítja.  

 



Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelet 5. melléklet 

Iskola működtetés dologi kiadásai terhére, karbantartás címén intézkedjen az iskola kapujától 

a lépcsőig tartó beton járda felújításáról, hogy az alkalmas legyen kerekesszékkel történő 

használatra. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakra a 2021. évi költségvetés soron 

következő módosításakor legyen figyelemmel. 

 

Határidő: a) beszerzésre, és a felújításra. 2021. augusztus 20. 

                  b) költségvetés módosítása: 2021. szeptember 30. 

Felelős: mindkét pontért: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

283/2021.(VI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy készítsen 

új, online elérhető (jelentkezések) vállalkozói adatbázist a jövőbeni beszerzések, illetve 

kivitelezés megkönnyítése érdekében, ezzel is bővítve az önkormányzat lehetőségeit. 

 

Határidő: soron következő testületi ülés 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

284/2021.(VI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felkéri a 

jegyzőt és a polgármestert, hogy a 12/2021. számú képviselői önálló indítványban megjelölt 

három területen a garázsfejlesztés lehetőségéhez szükséges dokumentumokat gyűjtse össze és 

küldje meg a képviselő-testület tagjainak. 

 

A három helyszín dokumentumai között szerepeljen annak vizsgálata is, hogy  

a) mennyi a bekerülési költség, 

b) milyen feltételek szükségesek a garázsok kialakításhoz,  

c) mennyi idő szükséges az egyes helyszíneken a megvalósításhoz.  

 

Határidő: soron következő testületi ülés 

Felelős:  Horváth Éva polgármester 

 Szabóné Czifra Melinda jegyző  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

285/2021.(VI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a „Pályázatok - 

Felelős állattartás elősegítésére” vonatkozó önálló képviselői indítvány határozati javaslatát.  



 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

286/2021.(VI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatja 

a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa keretében kiírt pályázatokon való 

indulást és elérhetővé teszi/megküldi az eddigi anyagokat a jelentkezők számára. 

 

Határidő: 2021. június 25. 

Felelős: Horváth Éva - polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

287/2021.(VI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Berhidai 

úttal párhuzamos szervízút karbantartását murvaterítéssel elvégezteti, az alábbiak 

figyelembevételével: 

a) a Berhidai út 86-92. számú épület mögött a murva terítés olyan szélességben készüljön, hogy 

a szervízút jobb oldalán parkolásra alkalmas legyen, 

b) a behajtani tilos táblát áthelyezteti a Berhidai út 70-84. számú épület mögötti szervízút 

védelmére, 

c) a Berhidai út 70-76. számú épület mögött a ház lakói által telepített növényzetet a 

bútorszállító gépjárművek ponyváinak védelmében megritkíttatja. 

Felkéri a Polgármestert a munka megrendelésére, melynek fedezete a 2021. évi költségvetésben 

rendelkezésre áll. 

Határidő a munka elvégzésére: 2021. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

288/2021.(VI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az Jegyzőt, hogy 

készítsen egy részletes beszámolót a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak Informatikai 

szolgáltatások igénybevétele sorról, ami tartalmazza teljes részletességgel: 

• a költségvetési sor pontos összetételét nevesítve és összegszerűen 

• az adott sorhoz tartozó beszállító/cég/szolgáltató nevét 

• a szolgáltatás rövid leírását és célját 

 

Határidő: soron következő testületi ülés 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 



 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

289/2021.(VI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a „Dolgozói 

státuszok csökkentése a hivatalban” tárgyú önálló képviselői indítvány határozati javaslatát.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

290/2021.(VI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a „Hivatali autó 

matricázásra” vonatkozó önálló képviselői indítvány határozati javaslatát.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

291/2021.(VI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy készítsen 

írásbeli beszámolót a polgármesteri hivatal által igénybevett szolgáltatásokhoz kapcsolódó 

cégekről és munkatársakról. A beszámoló tartalmazza: 

• cég neve, munkatárs neve 

• a szolgáltatás megnevezése 

• a szolgáltatásért fizetendő összeg 

 

Határidő: soron következő testületi ülés 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

292/2021.(VI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a „Írásbeli 

beszámoló – Szervezeti diagramra, munkaköri leírásra” vonatkozó önálló képviselői indítvány 

határozati javaslatát.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

293/2021.(VI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy készítsen 

írásbeli beszámolót a Berhidai út 5. szám alatti társasház állapotának tárgyában. A beszámoló 

terjedjen ki a témában a lakók első igényétől kezdve a megtett intézkedésekig, illetve a jövőbeli 

lehetőségek felmérésére. 

 



Egyúttal felkéri a polgármestert, hogy a jövőben a polgármesteri beszámoló térjen ki a Berhidai 

út 5. szám alatti épülettel kapcsolatos eseményekre is. 

 

Határidő: a) a beszámoló elkészítésére: soron következő testületi ülés 

                  b) folyamatos      

Felelős: a) pontért: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

              b) pontért: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

294/2021.(VI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy készítsen 

írásbeli beszámolót a házi gyermekorvosi ellátás jelenlegi helyzetéről úgy, hogy a beszámoló 

terjedjen ki a házi gyermekorvosi praxis megüresedésétől tett minden intézkedésre.   

A Képviselő-testület egyúttal felkéri a Polgármestert, hogy a jövőben folyamatosan bővítse ezt 

a beszámolót minden testületi ülésre, képezze részét a polgármesteri beszámolónak. 

 

Határidő: a) a beszámoló elkészítésére: soron következő testületi ülés 

                  b) folyamatos      

Felelős: a) pontért: Szabóné Czifra Melinda – jegyző 

              b) pontért: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

295/2021.(VI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a soron 

következő testületi ülésre készítsen tájékoztatót önkormányzati szinten a 2021. március 31-ig 

ki nem vett szabadságok mértékéről. 

 

Határidő: soron következő testületi ülés 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

296/2021.(VI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, az 

Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelete 10. mellékletének Szabadidős park, fürdő, 

strand kiadási előirányzataiból a strand kivitelezés, beruházás bonyolítás 10.000.000,- Ft 

előirányzatot céltartalékba helyezi.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy e döntésre a 2021. évi költségvetés soron következő módosítása 

alkalmával legyen figyelemmel. 

 

 



Határidő: rendelet módosításra: munkaterv szerint 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

297/2021.(VI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy párakaput - 

becsatlakozó tömlővel együtt - telepít a következő helyszínekre: 

a) 1 darabot a Panelkuckó Napközi Otthonos Óvoda udvarára, 

b) 2 darabot a Horváth István Általános Iskola Hősök tere 1. számú épületének udvarára  

A párakapuk költségeinek fedezete az óvoda és az iskola kisértékű tárgyi eszköz előirányzata. 

 

Határidő: a telepítésre: 2021. július 15.             

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

298/2021.(VI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

a) az Iskola utca bal oldalán, a 2. számú ház előtt, a járda és az úttest közötti zöld sávba 

    1 darab, 

b) a Temető utcába későbbi időpontban megállapított helyre 2 db 

vidaXL 41556 típusú kerti padot telepít.  

 

A kerti padok költsége telepítéssel együtt bruttó 240 ezer forint, melynek fedezete a 2021. évi 

költségvetésben az utak, hidak kisértékű tárgyi eszközre előirányzott összeg. 

 

Felkéri a polgármestert a kerti padok megrendelésére. 

 

Határidő a megrendelésre: 2021. július 02. 

Határidő a telepítésre: a) pontra: 2021. július 16. 

a) pontra: 2021. augusztus 31. 

Felelős: mindkét pontért: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

299/2021.(VI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakóházak energetikai 

felújításának támogatására benyújtott pályázatot elbírálta, és a lakóházak energetikai 

felújításának támogatásáról szóló 7/2013.(VI.14.) önkormányzati rendelet alapján a Pétfürdő, 

Ady E. u. 35. szám alatti lakóépület felújításához Szeivolt Zoltán xxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakost 1.800.000, - Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 



 

Fedezet a 2021. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2021. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2021. július 1. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

300/2021.(VI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakóházak energetikai 

felújításának támogatására benyújtott pályázatot elbírálta, és a lakóházak energetikai 

felújításának támogatásáról szóló 7/2013.(VI.14.) önkormányzati rendelet alapján a Pétfürdő, 

Akácfa u. 59. szám alatti lakóépület felújításához Serfőző László xxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakost 1.200.000, - Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Fedezet a 2021. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2021. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2021. július 1. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

301/2021.(VI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2021. évi támogatására benyújtott pályázatokat elbírálta, és a 18/2008.(XII.12.) 

számú önkormányzati rendelete alapján – a Pétfürdő, Akácfa utca 78. szám alatti lakás 

megvásárlásához – Mayer Krisztián és Mayer-Ludvig Anna xxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakosokat 500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Határidő: 2021. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

          

 

 

 

 

 

 



PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

302/2021.(VI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA  

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2021. évi támogatására benyújtott pályázatokat elbírálta, és a 18/2008.(XII.12.) 

számú önkormányzati rendelete alapján – a Pétfürdő, Berhidai út 90. fsz. 1. szám alatti lakás 

megvásárlásához – Nemes Petra és Nemes Gyula xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakosokat 400.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Határidő: 2021. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

   

            

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

303/2021.(VI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2021. évi támogatására benyújtott pályázatokat elbírálta, és a 18/2008.(XII.12.) 

számú önkormányzati rendelete alapján – a Pétfürdő, Madách Imre utca 4. szám alatti lakás 

megvásárlásához – Takács Zoltán és Takácsné Dóka Vivien xxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakosokat 400.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Határidő: 2021. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

              

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

304/2021.(VI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felszólítja xxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxx szám alatti bérlőt, hogy felhalmozott tartozását 2021. július 15. napjáig fizesse meg. 

 

Amennyiben tartozását a megadott határidőre rendezi, a Képviselő-testület 2022. június 30-ig 

a bérleti szerződését meghosszabbítja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról tájékoztassa a bérlőt, egyúttal felhatalmazza, 

amennyiben a bérlő nem teljesíti a fenti feltételeket, a szükséges jogi lépések megtételére. 

 

Határidő: a bérlő tájékoztatására: 2021. július 1.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

305/2021.(IX.2.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – mivel a nyilvános tárgyalás az 

önkormányzat üzleti érdekét sértené – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 



CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján elrendeli a „Lakóházak energetikai 

felújításának támogatására beérkezett pályázat elbírálása (Fekete Tamás)” tárgyú, 43/2021. 

számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

306/2021.(IX.2.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – mivel a nyilvános tárgyalás az 

önkormányzat üzleti érdekét sértené – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján elrendeli a „Lakóházak energetikai 

felújításának támogatására beérkezett pályázat elbírálása (Venczel Ferencné)” tárgyú, 

44/2021. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

307/2021.(IX.2.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi 

költségvetése 9. melléklet szerinti Gondozási Központ műkődési költségvetés működési 

kiadásai 

a) személyi juttatások előirányzatát 7.775.441.- Ft-tal, 

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát  1.205.193.- Ft-

tal 

megemeli az általános tartalék terhére.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet soron 

következő módosításánál vegye figyelembe.  

 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

308/2021.(IX.2.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Pétfürdői Gondozási 

Központ vezetőjét, valamint a Jegyzőt, hogy a 2013-2018. évek közötti időszakra a területi 

védőnők és az iskolavédőnő részére járó pótlékokról készítsen számítást a Képviselő-testület 

2021 szeptember 30-i ülésére.  

 

Határidő: 2021. szeptember 30-i testületi ülés 

Felelős: Papp Alexandra intézményvezető 

              Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

 



PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

309/2021.(IX.2.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a területi védőnők és az 

iskolavédőnő részére a 2013-2021. évek közötti időszakra járó pótlékszámítási hiányosságok 

feltárásának vizsgálatára 3 fős ideiglenes bizottságot hoz létre.   

 

Az ideiglenes bizottság tagjának 

a) Béni Norbert, 

b) Molnár Gyula László települési képviselőket, és  

c) Szabóné Czifra Melinda jegyzőt, szakérőként 

megválasztja. 

 

Határidő: 2021. szeptember 30-i testületi ülés 

Felelős: Ideiglenes bizottság 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

310/2021.(IX.2.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 405.490,- Ft fedezetet biztosít az 

iskolaegészségügyi ellátás számára laptop és program beszerzésére az általános tartalék terhére.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet módosításánál 

vegye figyelembe.  

 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

311/2021.(IX.2.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Pétfürdői Gondozási 

Központ vezetőjét, hogy a 2021. szeptember 30-i testületi ülésre készítsen írásbeli beszámolót 

a következő témákban: 

a) beruházások és felújítások állása a bölcsödében és a védőnőknél 

b) munkavállalói létszám 

c) gyereklétszám a bölcsödében 

d) szeptemberi nevelési évkezdéséhez szükséges pedagógiai eszközökről a bölcsödében 

(pedagógus és gyermek eszközök) 

e) technikai eszközök 

f) csoportok bútorzata a bölcsödében 

g) udvari játszóelemek a bölcsödében 

 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős: Papp Alexandra Gondozási Központ vezetője 

 



 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

312/2021.(IX.2.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 

„Pétfürdőért” kitüntetéssel járó emlékplakett szellemi tulajdonával rendelkező Lendvai István 

művészúrral vegye fel a kapcsolatot annak érdekében, hogy Pétfürdő Nagyközség 

Önkormányzata részére az emlékplakett, mint szellemi tulajdon átadása, értékesítése érdekelné-

e, és milyen feltételekkel. 

 

Határidő: kapcsolatfelvételre: 2021. szeptember 17. 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

313/2021.(IX.2.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

1.) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

269/2021.(VI.24.), 270/2021.(VI.24.), 272/2021.(VI.24.), 274/2021.(VI.24.), 275/2021.(VI.24.), 

276/2021.(VI.24.), 278/2021.(VI.24.), 279/2021.(VI.24.), 282/2021.(VI.24.), 283/2021.(VI.24.), 

284/2021.(VI.24.), 288/2021.(VI.24.), 291/2021.(VI.24.), 293/2021.(VI.24.), 294/2021.(VI.24.), 

295/2021.(VI.24.), 297/2021.(VI.24.), 298/2021.(VI.24.), 299/2021.(VI.24.), 300/2021.(VI.24.), 

301/2021.(VI.24.), 302/2021.(VI.24.), 303/2021.(VI.24.), 304/2021.(VI.24.). 

 

2.) Ezzel egyidejűleg a 284/2021.(VI.24.), a 293/2021.(VI.24.) számú képviselő-testületi 

határozat, valamint a 279/2021.(VI.24.) számú határozat b) pontjának végrehajtási határidejét 

2021. október 28-ra módosítja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

314/2021.(IX.2.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdő Polgárőrségével 

kötött Együttműködési Megállapodás keretében a Polgárőrség részére 1.000.000.- Ft, 2022. 

április 30-ig felhasználható támogatást biztosít a térfigyelő kamerarendszer 

figyelőszolgálatában való részvételért. 

A támogatás fedezete az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében az átadott pénzeszközök 

feladaton előirányzott összeg. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert a pénzeszköz átadásáról szóló a határozat mellékletét képező 

szerződés megkötésére. 

 

Határidő szerződéskötésre: 2021. szeptember 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 



 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

315/2021.(IX.2.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Pétfürdő 

szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer Bakonykarszt Zrt. által elkészített 2022-2036 

időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervét (GFT). 

A GFT-t a Képviselő-testület a határozat mellékletét képező véleményezéssel elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozatot küldje meg a Bakonykarszt 

Zrt.-nek. 

 

Határidő: 2021. szeptember 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

316/2021.(IX.2.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Várpalota 

ivóvízellátó víziközmű-rendszer Bakonykarszt Zrt. által elkészített 2022-2036 időszakra 

vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervét (GFT). 

A GFT-t a Képviselő-testület a határozat mellékletét képező véleményezéssel elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozatot küldje meg a Bakonykarszt 

Zrt.-nek. 

 

Határidő: 2021. szeptember 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

317/2021.(IX.2.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Pétfürdő Nagyközség 2018-

2023. évre szóló Települési Esélyegyenlőségi Programját az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdésében 

foglaltak értelmében áttekintette.  

A program határidőre megvalósult intézkedéseinek teljesítését e határozat melléklete szerint 

elfogadja, megállapítja, hogy a program felülvizsgálata egyebekben nem szükséges, a Helyi 

Esélyegyenlőségi Programot változatlan formában helybenhagyja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Társadalmi Esélyteremtési 

Főigazgatóságnak. 

 

Határidő: 2021. szeptember 3. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 



 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

318/2021.(IX.2.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Bizottság, a 

Polgármester és a Jegyző által előterjesztett – 2021. évi I. félévi szociális ellátásokról szóló – 

beszámolót elfogadja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

319/2021.(IX.2.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Mexi-Food Kft. kérelme 

felújítási munkák költségeinek megtérítésére” tárgyú 57/2021. számú előterjesztés 

megtárgyalását a képviseletre jogosult személy betegségére tekintettel elhalasztja.  

 

Határidő: a határozat megküldésére: 2021. szeptember 17. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

320/2021.(IX.2.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés Utak, 

hidak szakfeladat kisértékű beszerzéseinek előirányzatát 1.000.000,- forinttal megemeli az 

általános tartalék terhére.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet módosításánál 

vegye figyelembe.  

 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

321/2021.(IX.2.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Panelkuckó 

Napköziotthonos Óvoda vezetőjét, hogy a 2021. szeptember 30-i testületi ülésre készítsen 

írásbeli beszámolót a következő témákban: 

a) beruházások és felújítások állása 

b) tornaszoba linóleum aljzata 

c) munkavállalói létszám 

d) gyereklétszám 

e) szeptemberi évkezdéshez szükséges pedagógiai eszközökről (pedagógus és gyermek 

eszközök) 

f) technikai eszközök 



g) csoportok bútorzata 

h) udvari játszóelemek 

 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős: Porogi Lajosné Óvoda vezetője 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

322/2021.(IX.2.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Péti Munkás Testedzők 

Egyesületének elnökét, hogy a TAO-val kapcsolatos beruházásokról számoljon be a Képviselő-

testület 2021. szeptember 30-i testületi ülésére.  

 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős: Nagy Zsolt PMTE elnöke 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

323/2021.(IX.2.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 

óvoda kerítés melletti parkolás megakadályozása érdekében helyeztessen ki beton virágládákat.  

 

Határidő megrendelésre: 2021. szeptember 17. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

324/2021.(IX.2.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

amennyiben a Berhidai út 86-92. épületek mögötti szervízúton, a kialakított murvaterítéssel az 

épület nagyobb mennyiségű csapadék esetén veszélyeztetve van, a jövő évi költségvetésben 

gondoskodjon a vízelvezetés szakszerű megterveztetéséről és későbbi kivitelezéséről.  

 

Határidő: 2022. évi költségvetés 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

325/2021.(IX.2.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 

amennyiben a kivitelező a Berhidai u. 78-84. mögötti szervizút murvázását 2021. szeptember 

30-ig ígérete szerint nem végzi el, a munkát rendelje meg. 



 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

326/2021.(IX.2.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő belterület 2385/19. hrsz. alatti terület 

megosztását indítsa el.  

 

A terület megosztására 300 ezer forintot biztosít az általános tartalék terhére.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet módosításánál 

vegye figyelembe.  

 

Határidő: a földmérő felkérésére, valamint a költségvetés módosítására:  

                  2021. szeptember 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

327/2021.(IX.2.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy  

a) a Spar üzlet bejáratával szembeni járda lépcső és rámpa részén a rámpa burkolat, valamint  

b) az Akácfa utca Berhidai út és Mikes Kelemen utca közötti járdaszakaszának  

csúszás mentesítésére kérjen ajánlatot, megoldási javaslatot vállalkozóktól. 

 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

328/2021.(IX.2.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

intézkedjen szolgáltató felé a Pétfürdő, Berhidai út 82. számú épület előtti csatornatető szegély 

betonozásának javítása érdekében.  

 

Határidő intézkedésre: 2021. szeptember 17. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

 



PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

329/2021.(IX.2.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

intézkedjen a szolgáltató felé a Pétfürdő, Berhidai út 78. számú épület előtti aszfalt borítású 

fedőelem javítása érdekében. 

 

Határidő intézkedésre: 2021. szeptember 17. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

330/2021.(IX.2.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

intézkedjen a szolgáltató felé a Pétfürdő, Berhidai út 74. számú épület előtti csatornafedél 

javítása érdekében. 

 

Határidő intézkedésre: 2021. szeptember 17. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

331/2021.(IX.2.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Liszt 

Ferenc utca 16. számú épület mögötti focipályán a kerítést kijavíttatja, a kitört és elszáradt fákat 

pótoltatja.  

 

A focipálya területét a jövőben kiemelt területként kezelteti a fűnyírás tekintetében. 

 

A munka fedezetére 100 000.- Ft-ot különít el, melynek fedezete a 2021. évi költségvetés 

Zöldterület kezelés dologi kiadásaiban rendelkezésre áll. 

 

Felkéri a Polgármestert a munkák megrendelésére. 

 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

332/2021.(IX.2.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a - Magyar 

Közút Nonprofit Zrt. egyidejű tájékoztatása mellett - 

a) a Berhidai út 88. szám előtti mozgássérült parkolót újra festeti, és a táblát eltakaró 

lombozatot megritkíttatja, valamint  



b) az Akácfa utca – Temető utca kereszteződésében a STOP útburkolati jelet újra festeti. 

 

A munkák fedezetére 200.000.- Ft-ot különít el, melynek fedezete a 2021. évi költségvetés utak, 

hidak üzemeltetése dologi kiadásaiban rendelkezésre áll.  

 

Felkéri a polgármestert a munka megrendelésére. 

 

Határidő a munka megrendelésére: 2021. szeptember 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

333/2021.(IX.2.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Közösségi Ház és 

Könyvtár vezetőjét, hogy a Pétfürdői Krónika részeként évente két alkalommal készítsen egy-

egy mellékletet, az alábbi tartalmakkal: 

a)  a pétfürdői intézmények, orvosi ellátások elérhetőségei, nyitva tartások, a település 

életében fontos egyéb információk, (polgárőrség, civil szervezetek elérhetőségei, 

tevékenységei stb.) 

b) a rendezvénynaptár, 

c) lehetőséget ad vállalkozói hirdetésekre is. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa a Közösségi Ház és Könyvtár 

vezetőjét.  

 

Határidő tájékoztatásra: 2021. szeptember 20. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

334/2021.(IX.2.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

kezdeményezze a Magyar Közút Nonprofit Zrt-nél kétirányú forgalmi tükör kihelyezését. 

 

Kedvező elbírálás esetén helyeztesse el a kétirányú forgalmi tükröt a Berhidai út 92.-94. 

kihajtóval szemben. 

 

A munkák fedezetére 350.000.- Ft-ot különít el, melynek fedezete a 2021. évi költségvetés utak, 

hidak üzemeltetése dologi kiadásai. 

 

Határidő: 2021. október 1. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

 



PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

335/2021.(IX.2.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

településen különböző hivatásrendekben (közalkalmazott, köztisztviselő, egészségügyi 

szolgálati jogviszony) foglalkoztatni kívánt szakemberek letelepedésének elősegítése 

érdekénben 2 darab lakást vásárol.   

 

A lakásvásárlás fedezetére 25 millió Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy  

a) intézkedjen a lakásvásárlás elindítására, 

b) a fedezet biztosítása ellenére, ha megjelenik központi pályázati lehetőség, arra készítse elő 

az önkormányzat pályázatát, 

c) jelen döntésre a költségvetés soron következő módosításakor legyen figyelemmel.    

 

Határidő: a)-b) pontra: folyamatos 

                  c)  pontra: 2021. szeptember 30. 

Felelős: mindhárom pontért: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

336/2021.(IX.2.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – minősített többség hiányában 

– nem fogadta el a „Gyermekorvos ház” tárgyú önálló képviselői indítvány határozati javaslatát.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

337/2021.(IX.2.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

készítessen írásbeli beszámolót a Székely-Erdő Kft-vel kötött (időtartama: 2011. február 14 – 

2021. február 14.) szerződésről, annak megvalósulásáról és eredményéről, a kezdetektől a 

szerződés lejáratáig. 

 

Határidő: október havi testületi ülés 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

338/2021.(IX.2.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi 

költségvetésében a Polgármesteri Hivatal kisértékű tárgyieszköz beszerzései előirányzatának 

emelésére 1.200.000,- forintot biztosít az általános tartalék terhére.  

 



Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet módosításánál 

vegye figyelembe.  

 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

339/2021.(IX.2.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Háziorvosi Ügyelet 

ellátásának előirányzott keretét megemeli 165.000,- forinttal az általános tartalék terhére.  

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet módosításánál 

vegye figyelembe.  

Felkéri továbbá arra, hogy a határozatról tájékoztassa a Társulási Tanács elnökét.  

 

Határidő költségvetés módosításra: 2021. szeptember 30. 

     tájékoztatásra: 2021. szeptember 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

340/2021.(IX.2.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakóházak energetikai 

felújításának támogatására benyújtott pályázatot elbírálta, és a lakóházak energetikai 

felújításának támogatásáról szóló 7/2013.(VI.14.) önkormányzati rendelet alapján a Pétfürdő, 

Ady Endre utca 29. szám alatti lakóépület felújításához Fekete Tamás 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakost 1.200.000, - Ft vissza nem térítendő 

támogatásban részesíti. 

Fedezet a 2021. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2021. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2021. szeptember 16. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

341/2021.(IX.2.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakóházak energetikai 

felújításának támogatására benyújtott pályázatot elbírálta, és a lakóházak energetikai 

felújításának támogatásáról szóló 7/2013.(VI.14.) önkormányzati rendelet alapján a Pétfürdő, 



Béri Balogh Ádám utca 7. szám alatti lakóépület felújításához Venczel Ferencné  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakost 1.200.000, - Ft vissza nem térítendő támogatásban 

részesíti. 

Fedezet a 2021. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2021. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2021. szeptember 16. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

342/2021.(IX.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Óvoda felhalmozási 

előirányzatait az alábbiak szerint módosítja: 

 

 Kisértékű eszközbeszerzés:  +100.000,- Ft 

 Mosógép beszerzése:   +290.000,- Ft 

 Általános tartalék:    -390.000,- Ft  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat 

vegye figyelembe.  

 

Határidő: költségvetési rendelet módosítása 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

343/2021.(IX.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétkomm Kft. 2021. év I-VII. 

havi gazdálkodásáról és tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

344/2021.(IX.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közösségi Ház hőközpont 

gépészeti berendezéseit térítésmentesen át kívánja adni a Pétkomm Kft-nek.  

 

Felkéri a Pétkomm Kft. ügyvezetőjét, hogy a térítésmentes, nyilvántartási értéken történő 

átadás-átvételi megállapodást készítse elő, hogy azt a Képviselő-testület aláírás előtt 

jóváhagyja.  

 



Határidő: 2021. október 28. 

Felelős: Nagy Ottó Pétkomm Kft. ügyvezető 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

345/2021.(IX.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alapító Okirat 11.3 pontja 

szerinti kizárólagos alapítói hatáskörében eljárva a Pétkomm Kft. ügyvezetőjének – a Pétkomm 

Kft. és a Pét-Tak-Ker Kft. között „kijelölt munkaterületek kaszálási feladatainak teljeskörű 

ellátása…” tárgyban a vállalkozó által megadott áron a feladat elvégzésére vonatkozó 

vállalkozási szerződés megkötéséhez szükséges – kötelezettségvállaláshoz a jóváhagyást 

megadja.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa a Pétkomm Kft. ügyvezetőjét.  

 

Határidő: 2021. október 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

346/2021.(IX.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

1.) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-

testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

277/2021.(VI.24.), 281/2021.(VI.24.), 287/2021.(VI.24.), 296/2021.(VI.24.), 

307/2021.(IX.2.), 308/2021.(IX.2.), 309/2021.(IX.2.), 310/2021.(IX.2.), 

311/2021.(IX.2.), 312/2021.(IX.2.), 314/2021.(IX.2.), 315/2021.(IX.2.), 

316/2021.(IX.2.), 317/2021.(IX.2.), 319/2021.(IX.2.), 320/2021.(IX.2.), 

321/2021.(IX.2.), 322/2021.(IX.2.), 323/2021.(IX.2.), 326/2021.(IX.2.), 

327/2021.(IX.2.), 328/2021.(IX.2.), 329/2021.(IX.2.), 330/2021.(IX.2.), 

331/2021.(IX.2.), 332/2021.(IX.2.), 333/2021.(IX.2.), 338/2021.(IX.2.), 

339/2021.(IX.2.), 340/2021.(IX.2.), 341/2021.(IX.2.). 

 

2.) Ezzel egyidejűleg a 308/2021. (IX.2.), valamint a 309/2021. (IX.2.) számú 

képviselő-testületi határozat végrehajtási határidejét 2021. október 28-ra módosítja. 
 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

347/2021.(IX.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 309/2021. (IX.2.) 

számú határozatával létrehozott ideiglenes bizottság elnökének Molnár Gyula László 

képviselőt megválasztja. 
 



 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

348/2021.(IX.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprémi Tankerületi 

Központ vezetője által 2021. szeptember 13-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 – egyetért. 
 

Pétfürdő Nagyközség Jegyzőjének adatszolgáltatása szerint a jegyzői nyilvántartásban 

szereplő, pétfürdői lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos 

helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma: 17 fő   

 

Határidő a határozat megküldésére: 2021. október 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

349/2021.(IX.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához 

is csatlakozni kíván. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Csatlakozási Nyilatkozat”-ot aláírja és az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelőhöz megküldje, valamint az „A” és „B” típusú pályázati kiírást – a 

2.) pontban foglalt kiegészítésekkel - közzétegye. 

 

2.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához 

az Innovációs és Technológiai Minisztériuma által közzétett pályázati kiírás mintákat az 

alábbiak szerint kiegészíti: 

 

a.) az „A” típusú pályázat 3. „A pályázat benyújtásának módja és határideje” pontjának „A 

pályázat kötelező mellékletei” alcíme c) bekezdésében, valamint a „B” típusú pályázat 3. „A 

pályázat benyújtásának módja és határideje” pontjának „A pályázat kötelező mellékletei” 

alcíme 2. pontjában a szociális rászorultság igazolására benyújtandó igazolásokat a Képviselő-

testület a következők szerint határozza meg:  

 

(A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:) 

„- A pályázó vagy a közös háztartásban élő családtagja tartós betegsége, fogyatékossága esetén 

a Magyar Államkincstár hatósági bizonyítványát arról, hogy tartós betegség, illetve 

fogyatékosság alapján emelt családi pótlékot folyósít nevezett részére. 

- A pályázó vagy a közös háztartásban élő családtagja csökkent munkaképessége (50 %, 67 %) 

esetén az annak mértékét megállapító jogerős határozatot. 

- Árvaellátást megállapító határozat. 

- Illetékes Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat igazolása állami gondoskodásról. 



- Gyámhatósági határozat a gyámkirendelésről.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogat minden érvényesen 

benyújtott Bursa Hungarica pályázatot. Az érvényesen benyújtott pályázatok elbírálásának 

prioritási szempontjait a következők szerint határozza meg: 

 

A támogatás mértékét a mindenkori beérkezett pályázatok száma alapján, jövedelemkategóriák 

kialakításával, 10.000.- Ft/hó összegtől 22.000.- Ft/hó összeghatárig állapítja meg a Képviselő-

testület.   

 

Határidő: a csatlakozási nyilatkozat megküldésére: 2021. október 1. 

                 a pályázatok kiírására: 2021. október 5.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

350/2021.(IX.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatnak Képviselő-testülete a Humán Bizottságnak a 

hatáskörébe utalt támogatási keret – 2021. szeptember 20-i állapot szerinti – felhasználásáról 

szóló beszámolóját elfogadja. 
 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

351/2021.(IX.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés strand, 

tó szakfeladat dologi kiadásait 1.500 ezer forinttal megemeli az általános tartalék terhére az 

alábbiak szerint:  

 

 

 Megnevezés súlypont 

a) 
a pályázó és a vele egy háztartásban élő egy főre 

jutó havi nettó jövedelme 
1 

b) A pályázó árva 0,3 

c) A pályázó félárva 0,5 

d) A pályázó állami gondozott vagy gyámolt 0,3 

e) 
A pályázó tartósan beteg vagy fogyatékossággal 

él 
0,6 

f) 
A pályázó kollégiumi ellátásban nem részesül és 

nem ingázik 
0,5 

g) A pályázó kollégiumban lakik 0,7 

h) 
A pályázó családjában tartósan beteg/fogyatékos 

vagy rokkant családtag él 
0,7 

i) 
a pályázó családjában több olyan személy él, aki 

felsőoktatási intézmény hallgatója 
0,6 



a) karbantartási, kisjavítási szolgáltatások + 1.000 ezer forint 

b) egyéb szolgáltatások          + 500 ezer forint 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet módosításánál 

vegye figyelembe.  

 

Határidő: költségvetési rendelet módosítása 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

352/2021.(IX.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kiss és Rusznák 

Építészeti Kft. által készített bölcsőde tetőtér beépítés munkaközi tervét, és azt alkalmasnak 

találta a tovább tervezésre. 

 

Felkéri a tervezőt, hogy az engedélyezési terveket készítse el és az engedélyezési eljárást 

kezdeményezze.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a területmegosztás érdekében tegye meg a szükséges lépéseket.  

 

Határidő területmegosztásra: 2021. október 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

353/2021.(IX.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a tó körül 

található alábbi fa elemeket: 

a) szaletlik 

b) padok 

c) szalonnasütő bútorzata 

d) Csónakház 

2022. május 15-éig felújíttatja.  

A felújítás a sérült elemek cseréjét, felületkezelést jelent. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a felújítás költségeit vegye figyelembe a 2022. évi költségvetés 

előkészítésénél. 
 

Határidő: a) költségvetés: 2022. február 28. 

                  b) kivitelezésre: 2022. május 15. 

Felelős: mindkét pontért: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

 



PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

354/2021.(IX.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

kérjen árajánlatot az Ifjúsági tavon lévő híd járófelületének felújítására. 

 

Határidő árajánlat kérésére: 2021. november 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

355/2021.(IX.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

rendeljen meg az Ifjúsági tavon lévő szigetre egy információs táblát és helyeztesse ki az üres 

oszlopra, úgy, hogy az a híd felé nézzen. Tartalma megegyezik a szigeten található másik 

tábláéval. 

 

Határidő kivitelezésre: 2021. október 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

356/2021.(IX.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

rendelje meg az Ifjúsági tavon lévő sziget füvesített területének rendbetételét, talaj 

egyenesítésével, gödrök megszüntetésével, valamint füvesítéssel.  

 

A munkák fedezetére 150.000.- Ft-ot különít el, melynek fedezete a 2021. évi költségvetés 

zöldterület kezelés dologi kiadási előirányzatában biztosított. 

 

Határidő kivitelezésre: 2021. október 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

357/2021.(IX.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az 

Ifjúsági tavon lévő szigeten található kamerákat állíttassa újra, úgy, hogy azok a beállítást 

követően az alábbiakat figyeljék: 

a) híd, 

b) stég, 

c) Ifjúsági tó dél, dél-keleti partszakaszát. 

 



Továbbá felkéri a jegyzőt, kérjen szakvéleményt és árajánlatot a Kamera üzemeltetőitől, hogy 

a 4. kamerát hogyan lehetne áthelyezni a fitneszpark megfigyelésére. 

 

Határidő a) kamerák beállítására: 2021. október 31.,  

                 b) szakvélemény kérésre 2021. december 31. 

Felelős: mindkét pontért: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

358/2021.(IX.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

kérjen árajánlatot az Ifjúsági tó körüli sétány és a stég közti területen való járda kivitelezésére 

(térkő vagy a stéggel megegyező faburkolat). 

 

Határidő árajánlatkérés: 2021. december 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

359/2021.(IX.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

kérjen véleményt, illetve árajánlatot a Bakonykarszt Zrt-től, hogy megvalósítható-e az Ifjúsági 

tó környékén vízvételi lehetőség. 

 

Határidő véleménykérésre: 2021. december 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

360/2021.(IX.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

bízzon meg hidrogeológiai szakembert, az alábbiak feladatok vizsgálatára: 

a) a Strand és az Ifjúsági tó közötti részen hogyan lehetne elvezetni a felgyülemlő vizet, 

b) az Ifjúsági tó meder sérüléséből adódó problémák és a víz elvezetése az Ifjúsági tó és 

Sporttelep közötti részen, fokozott figyelemmel a fittneszparkra és a fúrt kútra, 

c) Övárok Malomárokba történő becsatlakozása. 

 

Határidő: szakember felkérésére: októberi testületi ülés időpontjáig 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

 

 



PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

361/2021.(IX.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

kérjen árajánlatot az Ifjúsági tó hídjának fém szerkezeti elemei csiszolására, festésére, egyéb 

hibák javítására és a szükséges elemek cseréjére. 

Az árajánlat kérésben ki kell térni arra is, hogy a vállalkozó fokozott figyelmet fordítson arra, 

hogy a tóba ne kerüljön idegen anyag. 

 

Határidő: az ajánlat kérésre: 2021. november havi ülésig 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

362/2021.(IX.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 
 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Székely-Erdő Kft. (Ősi, József 

A. u. 52/C) erdőgazdálkodó - a csereerdősítésre szánt Pétfürdő 2296/192 és 2296/13 hrsz-ú 

területek (erdőtelepítési azonosító 78B) erdőtelepítési-kivitelezési tervben jóváhagyott 

célállomány-típus cseréjére vonatkozó – kérelmét megtárgyalta és az alábbi feltételekkel 

hozzájárul a célállomány-típus cseréjéhez: 

 

a) Erdőgazdálkodó a hozzájárulás birtokában a 28.3/735-2/2011 számon kiadott erdőtelepítési-

kivitelezési terv módosítását kezdeményezi a Veszprém Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

Főosztály Erdészeti Osztályán, 

b) a célállomány-típus cseréjét csak a módosítási kérelem jóváhagyását követően kezdheti meg, 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására. 

 

Határidő a határozat megküldésre: 2021. október 5. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

363/2021.(IX.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Horváth 

István Általános Iskola Ökoiskola programját támogatja 16 darab facsemete megvásárlásával. 

 

A 16 darab facsemete fedezetére 160 000.- Ft-ot biztosít, melynek fedezete a 2021. évi 

költségvetés Zöldterület-kezelés dologi kiadásaiban rendelkezésre áll.  

Felkéri a polgármestert, hogy a megrendelésről egyeztessen a Horváth István Általános Iskola 

intézményvezetőjével. 

 

Határidő: 2021. október 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
 

 



 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

364/2021.(IX.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 

település összes játszóterének állapotát vizsgáltassa meg. A vizsgálat terjedjen ki különösen a 

játszóelemek állapotára, illetve a játszóterek környezeti állapotára is. 

 

A vizsgálatról sürgősségi szempontok figyelembevételével készüljön jelentés. 

 

Határidő jelentésre: 2021. október 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

365/2021.(IX.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2021. évi 

költségvetés 10. melléklete szerinti beruházási kiadások között szereplő ingatlanvásárlásra 

(telekvásárlásra) elkülönített 20 millió forintot az általános tartalék terhére 10 millió forinttal 

megemeli.  

 

Ezzel egyidejűleg a beruházási cél megváltoztatásával a 30 millió forintot orvos 

letelepedéséhez szükséges családi ház vásárlására céltartalékba helyezi. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy  

a) a Magyar Falu Program orvosi lakásra vonatkozó pályázati lehetőségeit továbbra is kísérje 

figyelemmel,  

b) a határozatban foglaltakat a 2021. évi költségvetés soron következő módosításakor vegye 

figyelembe. 

 

Határidő a költségvetés soron következő módosítása 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

366/2021.(IX.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Horváth Éva 

polgármester javaslatát, mely szerint a PIKK’21 Péti Iparosok és Kereskedők Közössége az 

Ifjúság és a Rászorulók Megsegítésére Alapítvány részére a Képviselő-testület 300.000,- forint 

támogatást nyújtson tűzifa vásárláshoz. 

 

 

 

 

 

 



PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

367/2021.(IX.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Horváth Éva 

polgármester javaslatát, mely szerint a PIKK’21 Péti Iparosok és Kereskedők Közössége az 

Ifjúság és a Rászorulók Megsegítésére Alapítvány részére a Képviselő-testület 100.000,- forint 

támogatást nyújtson mentorprogramhoz. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

368/2021.(IX.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a PIKK’21 Péti Iparosok és 

Kereskedők Közössége az Ifjúság és a Rászorulók Megsegítésére Alapítvány részére 300.000,- 

forint támogatást nyújt, Karácsonyi adomány vásárláshoz. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a pályázónak, egyben felhatalmazza a 

Támogatási szerződés megkötésére.  

 

Határidő megküldésre: 2021. október 5. 

                 szerződéskötésre: 2021. október 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 
PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

369/2021.(IX.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Pénzügyi 

Bizottság azon javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület a játszóterek karbantartásra 

előirányzott összeget emelje meg 1 millió forinttal az általános tartalék terhére.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

370/2021.(IX.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szakfeladatra nem sorolható 

önkormányzati feladatok reprezentációra előirányzott keretből 200 ezer forintot biztosít a 2021. 

október 1-én tartandó sporttelepi út és a futópálya átadó ünnepségen 40 fő fogadására.  

 

Felkéri a polgármestert az állófogadás megszervezésére.  

 

Határidő: 2021. október 1. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
 

 

                   

 



PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

371/2021.(IX.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2021. évi támogatására benyújtott pályázatokat elbírálta, és a 18/2008.(XII.12.) 

számú önkormányzati rendelete alapján – a Pétfürdő, Ady Endre utca 5. szám alatti lakás 

megvásárlásához – Stadler József és Stadler-Nagy Beatrix xxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakosokat 400.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Határidő: 2021. november 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

              

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

372/2021.(IX.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2021. évi támogatására benyújtott pályázatokat elbírálta, és a 18/2008.(XII.12.) 

számú önkormányzati rendelete alapján – a Pétfürdő, Berhidai út 1 I/7. szám alatti lakás 

megvásárlásához – Kersák-Lovas Vivien és Kersák Róbert xxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakosokat 400.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Határidő: 2021. november 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

              

  

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

373/2021.(IX.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának támogatásáról szóló 18/2008.(XII.12.) számú önkormányzati rendelet 14.§ (2) 

bekezdésében foglaltak értelmében Soós Gábor xxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti és Farkas 

Nóra xxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakosoktól (tartózkodási hely: xxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

a 2017. évben részükre nyújtott 300.000.- Ft összegű támogatást visszaköveteli. 

Felhívja Soós Gábort és Farkas Nórát, hogy a kapott támogatás teljes összegét a határozat 

kézhezvételétől számított 60 napon belül, de legkésőbb 2021. december 15. napjáig fizesse meg 

az önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 10281000-00112493-00100007 számú 

folyószámlájára. 

Amennyiben fizetési kötelezettségüknek a megadott határidőig nem tesznek eleget, úgy a 

Képviselő-testület intézkedik az összeg behajtása iránt.  

 

 


