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J E L E N T É S 

a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról  
 

 

1.) 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 

 

A Képviselő-testület a 2021. szeptember 30-i ülésén a 346/2021.(IX.30.) számú 

határozatával a határozat határidejét az október 28-ai ülésre, a 376/2021.(X.28.) számú 

határozatával a határozat végrehajtási határidejét 2021. november 25-re, majd a 

393/2021.(XI.25.) számú határozatával a határozat végrehajtási határidejét 2021. 

december 16-ra módosította. 2021. december 10-éig előterjesztés nem érkezett.  

Az előterjesztés a Képviselő-testület 2022. január 20-i ülésén a „Z” 16/2022. szám alatt 

szerepel.  

 

 

2.) 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 

 

A határozatban foglaltakat a 2021. évi költségvetési rendelet 3. számú módosításába 

beleépítettem. Az előterjesztés a Képviselő-testület 2021. december 16-i ülésen szerepelt a 

166/2021. szám alatt. 
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3.) 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:  

 

 

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 

 

A határozatban foglaltakat a 2021. évi költségvetési rendelet 3. számú módosításába 

beleépítettem. Az előterjesztés a Képviselő-testület 2021. december 16-i ülésen szerepelt a 

166/2021. szám alatt. 

 

 

 

4.) 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 

 

Az előterjesztés a Képviselő-testület 2021. november 25-i ülésen szerepelt a 145/2021. 

szám alatt. A Képviselő-testület a következő határozatot hozta: 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

402/2021.(XI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

az Ifjúsági tó hidja járófelületének karbantartását elhalasztja.  
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5.) 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 

 

2021. október 20-án a kamerákat beállították.  

Az árajánlatkérés decemberben elmaradt, január hónapban a 2022. évi költségvetés 

összeállításához kérünk ajánlatot. 

 

 

6.) 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 

 

A Képviselő-testület 2021. december 16-i ülésén tárgyalta a 165/2021. szám alatt lévő 

előterjesztést, és a következő határozatot hozta: 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

422/2021.(XII.16.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

az Ifjúsági tó körüli sétány és a stég közti területen való járda kivitelezését 2022. 

évben elvégzi. A kivitelezési munkákat 2021. december 31-ig megrendeli bruttó 

254.641,- Ft-os áron.  

A kivitelezési munka költségeinek fedezetét az önkormányzat a 2021. évi 

költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 
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Felhatalmazza a polgármestert a fenti munka megrendelésére és a szerződés 

aláírására, egyúttal felkéri, hogy a 2021. évi költségvetés soron következő 

módosításakor e döntésre legyen figyelemmel. 

 

Határidő megrendelésre: 2021. december 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

2021. december 20-án megrendeltem a határozatban foglalt munkát. 

 

7.) 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 

 

A Képviselő-testület a 2021. december 16-i testületi ülésen a 164/2021. számú előterjesztést 

megtárgyalta és a következő határozatot hozta: 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

423/2021.(XII.16.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

„Ifjúsági tó könyékén vízvételi lehetőség” kiépítéséről a döntést elhalasztja a 2022. 

februári testületi ülésig. 

 

Határidő: 2022. februári testületi ülés  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

8.) 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 

 

Az előterjesztés a Képviselő-testület 2021. november 25-i ülésen szerepelt a 142/2021. 

szám alatt. A Képviselő-testület a következő határozatot hozta: 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

401/2021.(XI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

az Ifjúsági tó hídja fém szerkezeti elemeinek karbantartását elhalasztja.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy az Ifjúsági tó hídja fém szerkezeti elemeinek 

karbantartási munkáira kérjen árajánlatot Ivácska Róbert vállalkozótól. 

 

Az előterjesztés a Képviselő-testület a 2022. január 20-i ülésen a 10/2022. szám alatt 

szerepel.  

 

 

9.) 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 

 

A határozatban foglaltakat a 2021. évi költségvetési rendelet 3. számú módosításába 

beleépítettem. Az előterjesztés a Képviselő-testület 2021. december 16-i ülésen szerepelt a 

166/2021. szám alatt. 

 

 

10.) 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. 
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Határidő: 2021. november 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

2021. október 19-én a megállapodást megkötöttük. 

2021. november 11-én a támogatást elutaltuk. 

 

 

11.) 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 

 

2021. október 19-én a megállapodást megkötöttük. 

2021. november 11-én a támogatást elutaltuk. 

 

 

12.) PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

378/2021.(X.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek napközbeni 

ellátását biztosító önkormányzati intézmények közül 

 

a Bölcsőde zárva tartását  

2021. december 22-től 2021. december 31-éig 

 

engedélyezi, feltéve, hogy az előzetes igényfelmérést követő esetleges változás következtében 

az ellátást igénylő gyermekek száma nem éri el az 5 főt és nem lesz az igénylők között a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény 41. § (2) 

bekezdésének hatálya alá tartozó gyermek. 

 

A bezárás előtt legalább 8 nappal az érintett szülőket a bezárás tényéről és az időtartamáról az 

intézményvezető - a polgármester egyidejű tájékoztatása mellett – köteles értesíteni. 

 

Határidő a) a polgármester tájékoztatására: 2021. december 21. 

                                 b) a Képviselő-testület tájékoztatására: a téli szünet végét követő első testületi ülés. 

Felelős a) határidőért: Papp Alexandra intézményvezető 

             b) határidőért: Horváth Éva polgármester 

 

Az intézményvezető 2021. november 18-i tájékoztatása szerint egy szülő sem igényelte az 

ellátást a téli szünet ideje alatt.  
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13.) PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

380/2021.(X.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Fitneszparkhoz kamera 

létesítése” tárgyú 118/2021. számú előterjesztésről a döntést elhalasztja a 2021. november 25-

i testületi ülésre.  

 

Felkéri a Településfejlesztési Bizottságot, hogy az ülésen elhangzottakat is figyelembe véve az 

előterjesztést az ülésre készítse elő. 

 

Határidő: 2021. november 25. 

Felelős: Béni Norbert Településfejlesztési Bizottság elnöke 

 

Előterjesztést nem kaptam.  

 

 

14.) PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

386/2021.(XI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a „PÉTKOMM” Pétfürdői 

Kommunális és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapítójának döntéshozó szerve 

megválasztja a társaság felügyelőbizottság tagjának 2022.01.01. napjától 2026.12.31. napjáig 

tartó időtartamra Molnár Gyula László (an.: Birkás Erzsébet Zsuzsanna, születési helye és 

ideje: Pápa, 1980.04.23.) 8105 Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 30. 2. em. 7. szám alatti lakost, 

Szabó Tünde (an.: Kolarovszki Erzsébet, születési helye és ideje: Szeged, 1977.10.14.) 8105 

Pétfürdő, Bőhm Ferenc utca 5. szám alatti lakost és Zéman Györgyi Mária (an.: Tremmel 

Margit, születési helye és ideje: Berhida, 1956.09.05.) 8105 Pétfürdő, Liszt Ferenc u. 48. 3. em. 

10. a. szám alatti lakost. Ennek megfelelően módosul az alapító okirat 17.2. pontja. 

 

Felkéri az ügyvezetőt, hogy az Alapító okirat módosításáról e határozatban foglaltak szerint 

intézkedjen, egyúttal felhatalmazza a polgármestert az Alapító okirat módosításának aláírására. 

 

Határidő: 2021. december 20. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

Az Alapító okirat módosítását határidőben aláírtam. 

 

 

15.) PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

389/2021.(XI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 118/2011.(V.26.) számú 

határozatával jóváhagyott 328/2011(XII.22.), 216/2012.(VI.21.) és 535/2016.(XII.15.) számú 

határozatával módosított – a Pétkomm Kft. ügyvezetője, a Felügyelő Bizottság tagjai és a 

Képviselő-testület által meghatározott vezető állású munkavállalói javadalmazásának, valamint 

a jogviszony megszűnése esetén biztosított juttatásának módjáról, mértékének főbb elveiről, 
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annak rendszeréről szóló – Szabályzat II. b) pontját 2022. január 1-től az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

II.b A javadalmazás mértékének főbb elvei és annak rendszere 

- A Felügyelő Bizottság tagjainak havi tiszteletdíja a mindenkori minimálbér 50%-a 

- A Felügyelő Bizottság elnökének havi tiszteletdíja a mindenkori minimálbér 60%-a 

 

Felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy a jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt 

„Szabályzat”-nak a cégiratok közé letétbe történő elhelyezéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Nagy Ottó ügyvezető 

 

Az ügyvezető úr gondoskodott a határozatban foglaltakról. 

 

 

16.) PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

390/2021.(XI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztemető parkgondozásáról 

szóló, jelen határozat mellékletét képező szolgáltatási szerződést jóváhagyja, egyben 

felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a szerződésben foglaltakra a 2022. évi költségvetés előkészítése 

során legyen figyelemmel. 

 

Határidő szerződéskötésre: 2021. december 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

2021. november 30-án a szolgáltatási szerződést megkötöttük. 

 

 

17.) PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

392/2021.(XI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Közösségi Ház 

és Könyvtár hőközpontjának átadás-átvételéről szóló, Pétkomm Kft. által elkészített 

Megállapodás tervezetet.  

 

A Képviselő-testület a tervezetet jóváhagyja.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a véglegesített Megállapodás aláírására.  

 

Határidő: 2021. december 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

Az átadás-átvételi megállapodást aláírtuk.  
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18.) PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

394/2021.(XI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

I. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által 

fenntartott valamint működtetett, a személyes gondoskodás keretében étkeztetést nyújtó 

intézményekben a szolgáltatókkal és intézményvezetőkkel végzett egyeztetés alapján az 

élelmezési nyersanyagnormát és a szolgáltatónak fizetendő térítés összegét 2022. év január hó 

1. napjától az alábbiakban határozza meg: 

 

1./ Panelkuckó Napközi Otthonos Óvoda 

 

Szolgáltató: Sze-Pa Szolg. 2012. Kft.  

    Norma: Szolgáltatónak fizetendő: 

           

     - gyermekek részére 

ebéd: 313,- Ft 445,- Ft + ÁFA/fő/nap 

tízórai + uzsonna: 191,- Ft 264,- Ft + ÁFA/fő/nap 

háromszori étkezés:  504,- Ft 709,- Ft + ÁFA/fő/nap 

 

2./ Horváth István Általános Iskola 

 

Szolgáltató: Sze-Pa Szolg. 2012. Kft.  

    Norma: Szolgáltatónak fizetendő: 

           

     - gyermekek részére 

ebéd (menza): 323,- Ft 484,- Ft + ÁFA/fő/nap 

tízórai + uzsonna: 195,- Ft 280,- Ft + ÁFA/fő/nap 

háromszori étkezés:  518,- Ft 764,- Ft + ÁFA/fő/nap 

 

3./ Szociális étkeztetés  

 

Szolgáltató: Sze-Pa Szolg. 2012. Kft.  

    Norma: Szolgáltatónak fizetendő: 

          

     ebéd  422,- Ft 512,- Ft + ÁFA/fő/nap 

 

4./ Bölcsőde 

      Norma:   

           

     - saját konyhán előállított  

       egész napos ellátás:  394,- Ft 

 

II. A Képviselő-testület 

 

1. Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról az érdekelt intézményeket és szolgáltatókat 

tájékoztassa. 

2. Felhatalmazza az érintett intézményvezetőket és a polgármestert, hogy a jelen határozatban 

foglaltak szerint kössék meg a szolgáltatókkal a szállítási szerződést. 
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Határidő II/1. pontra: 2021. december 10. 

                II/2. pontra: 2021. december 31. 

 

Felelős: II/1. pontra: Horváth Éva polgármester 

              II/2. pontra: érintett intézményvezetők és polgármester 

 

2021. december 2-án az iskolai étkeztetésre vonatkozó vállalkozási szerződést 

megkötöttem. Az intézményvezetők szintén megkötötték a szerződéseket. 

 

 

 

19.) PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

395/2021.(XI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja 2022. január 1-től 10 

fő napi 6 óra részmunkaidős foglalkoztatású, közterületi segédmunkát végző önkormányzati 

munkavállaló foglalkoztatását. 

A személyi juttatások és járulékok fedezetét a 2022. évi költségvetésben biztosítja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződések megkötésére. 

 

Határidő: 2021. december 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

Munkaszerződéseket megkötöttem 7 fővel. 

 

 

 

20.) PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

397/2021.(XI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

november 1-én állományban álló, közterületi segédmunkát végző önkormányzati 

munkavállalók részére egyszeri, béren kívüli juttatásként, 16.500,- Ft értékű ajándékutalványt 

ad.  

 

Az ajándékutalványok fedezete: a 2021. évi költségvetés községgazdálkodás szakfeladatának 

dologi kiadásai.  

 

Határidő: a kifizetésre: 2021. december 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

A kifizetés megtörtént.  

 

 

 

 

 



12 

 

21.) PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

398/2021.(XI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról 

szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt kötelezettségének eleget 

téve a 2019. január 1-től betöltetlen pétfürdői házi gyermekorvosi körzetben történő 

feladatellátás érdekében megkötött megbízási szerződés határidejét a határozat melléklete 

szerinti 6. számú szerződésmódosítással 2022. december 31-re módosítja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés módosításának aláírására, egyúttal 

felkéri, hogy a határozatot és a szerződésmódosítást a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 

illetékes szerve, valamint a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal 

Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya részére küldje meg. 

 

Határidő: a szerződés módosítás aláírására: 2021. december 20. 

                 a határozat megküldésére: 2021. december 10. 

Felelős: mindkét pontért: Horváth Éva polgármester     

 

2021. november 30-án a szerződésmódosítást aláírtuk. Ezzel egyidőben a határozatot is 

megküldtem az illetékes szervek részére.  

 

 

22.) PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

399/2021.(XI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – tekintettel arra, hogy a 

támogatni kívánt cél a támogatott nyilatkozata szerint meghiúsult – a 349/2017. (IX.28.) számú 

határozatát visszavonja. 

 

A határozat alapján 2017. október 4-én megkötött Támogatási szerződés VII/1.2. pontjában 

foglaltak szerint az Önkormányzat a szerződéstől eláll, így az a jelen határozatnak Csapó 

Gáborral történő közlésével egyidejűleg megszűnik. 

 

A támogatási összegből támogatott részére kifizetés nem történt, így visszafizetési kötelezettség 

sem merül fel.  

 

A Képviselő-testület a 349/2017.(IX.28.) számú határozat visszavonásával felszabaduló 

1.200.000,- Ft-ot céltartalékba helyezi.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa Csapó Gábort, valamint arra, hogy 

a költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.  

 

Határidő: a kifizetésre: 2021. december 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

A határozatban foglaltakat a 2021. évi költségvetési rendelet 3. számú módosításában 

céltartalékba helyeztem. Az előterjesztés a Képviselő-testület 2021. december 16-i ülésen 

szerepelt a 166/2021. szám alatt. 
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23.) PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

400/2021.(XI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésben a 

házi gyermekorvosi asszisztencia helyettesítésére az alábbiak szerint biztosítja a fedezetet:  

 

Háziorvosi ellátás: 

személyi juttatások + 831 ezer forint 

járulékok  + 129 ezer forint 

 

Iskola működtetés 

személyi juttatások - 831 ezer forint 

járulékok  - 129 ezer forint 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe.  

 

Határidő: 2021. december 16. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

A határozatban foglaltakat a 2021. évi költségvetési rendelet 3. számú módosításába 

beleépítettem. Az előterjesztés a Képviselő-testület 2021. december 16-i ülésen szerepelt a 

166/2021. szám alatt. 

 

 

24.) PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

406/2021.(XI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

sporttelepen 1-1 napelemes világító oszlopot telepíttet, az alábbi helyekre: 

a) a Flamingó cukrászdával szemben lévő murvás szigetre, valamint 

b) az a) pontban lévő oszlop és a meglévő 6 ágú lámpa közé az út, pálya felőli részére. 

 

A beruházásra 450 ezer forint fedezetet biztosít az általános tartalék terhére. 

 

Felkéri a Polgármestert a munka megrendelésére, valamint, hogy jelen döntésre a költségvetés 

soron következő módosításakor legyen figyelemmel. 

 

Határidő a munka megrendelésre: 2021. december 01. 

               a munka befejezésére: 2021. december 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

2021. december 1-én megrendeltem a Villati-Tech Kft-től a 2 db napelemes közvilágítási 

oszlop lehelyezését. A kivitelezés megtörtént.  
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25.) PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

407/2021.(XI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 

gondoskodjon a temető 1-es és 2-es nagykapujának kilincsel való csukhatóságáról.  

 

A karbantartás költségére a fedezet a 2021. évi költségvetésen rendelkezésre áll.  

 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

2021. december 9-én megrendeltem Tóth István vállalkozótól a temető  

- első bejárati nagykapu kilincsel történő csukhatóságának javítását, kapukitámasztó 

készítését;  

- a második bejárati kiskapu, nagykapu kilincsel történő csukhatóságának javítását  

mindösszesen bruttó 110.000,- Ft összegben. 

 

 

26.) PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

409/2021.(XI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

vizsgáltassa meg a temető kerítésének villanypásztorral való védelmének lehetőségét, melynek 

eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

 

Határidő: decemberi havi testületi ülés 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

A szakemberekkel felvettem a kapcsolatot. A már beérkezett véleményt mellékeltem a 

159/2021. számú előterjesztéshez a Képviselő-testület 2021. december 16-i ülésén. 

A Képviselő-testület a következő határozatot hozta:  

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

417/2021.(XII.16.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

polgármestert, hogy a temetőbe szerezzen be 100 ezer forint értékben 2 db 

vadriasztót. 

 

A vadriasztók költségeinek fedezete a 2021. évi költségvetés temető kisértékű 

tárgyi eszköz előirányzata. 

 

2021. december 17-én megrendeltem a két darab vadriasztót bruttó 79.980,- Ft 

végösszegben. A riasztókat kihelyezték 2022. január 3-án. 
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27.) PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

410/2021.(XI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójára pályázatot benyújtók közül az alábbi 

személyeket részesíti támogatásban: 

 

Támogatásban részesített neve:        A támogatás havi  

                                                                  összege (Ft) 

„A” típusú pályázatok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A támogatás fedezetét – mindösszesen: 2.900.000,- Ft-ot – a Képviselő-testület 2022. évi 

költségvetésében biztosítja. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a döntésről a pályázókat a pályázati kiírásban 

foglaltaknak megfelelően értesítse. 

 

Határidő: 2021. december 8. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

Sor-

szám 
Név 

Egy főre jutó 

havi jövedelem a 

rászorultsági 

szorzó 

figyelembe 

vételével (Ft) 

Támogatási 

összeg (Ft/hó) 

1. Akkermann Anna 53.583 22.000 

2. Balázs József 43.167 22.000 

3. Balogh Dániel 100.165 14.000 

4. Csincsi Botond 135.619 10.000 

5. Enyedi Vivien 22.423 22.000 

6. Enyingi Máté 148.970 10.000 

7. Farkas Gábor 79.962 18.000 

8. Farsang Bence 105.234 14.000 

9. Gáspár Imre János 57.417 18.000 

10. Jakab Luca Csenge 109.525 14.000 

11. Jakab Zsófia Réka 109.525 14.000 

12. Katona Richárd 156.750 10.000 

13. Martos Vanessza 139.108 10.000 

14. Molnár Krisztián 

István 

120.828 10.000 

15. Németh Vivien 172.878 10.000 

16. Percze Csenge 63.726 18.000 

17. Somogyi Fruzsina 

Maja 

141.290 10.000 

18. Szomszéd Alíz 25.440 22.000 

19. Szomszéd Réka 12.720 22.000 

 Összesen:  290.000 
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2021. november 29-én a pályázókat értesítettem.  

 

 

28.) PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 414/2021.(XII.16.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Pétkomm Kft. 

ügyvezetőjének ideiglenes és végleges telephely kialakítására vonatkozó javaslatait.  

 

1.) A Képviselő-testület támogatja, hogy a Pétkomm Kft. 2022. augusztus 15-ig ideiglenes 

telephelyeket alakítson ki az önkormányzati tulajdonú  

a) 2385/19 hrsz-ú, lakótelep megnevezésű ingatlanból a 2382 hrsz-ú és 2383/2 hrsz-ú 

ingatlanok között a Pétfürdői Kolping Katolikus Szakképző Iskola, Szakiskola, Általános 

Iskola és Kollégium által jelenleg használt kb. 1600 m2-es terület megosztott használatával, és 

b) az 1577 hrsz-ú (879 m2) és 1578 hrsz-ú (914 m2), együttesen 1793 m2 területű, beépítetlen 

terület megnevezésű ingatlanokon, azok körbekerítésével és kizárólagos használatával a 

zöldhulladék átmeneti tárolására szolgáló konténerek elhelyezésére. 

 

2.) Amennyiben a települési főépítészi vélemény szerint az ideiglenes telephelyek 

kialakításának akadálya nincs, 

 

a) az 1/a) pont szerinti esetben a lakótelep rendeltetésű ingatlanból történő megosztás és annak 

során a rendeltetés megváltoztatása nélkül a használat jelenleg csak közterülethasználati 

engedéllyel, a közterülethasználatról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott díjazás 

ellenében biztosítható.  

b) az 1/b pont szerinti esetben a bérleti szerződés alkalmazható. 

A Pétkomm Kft-t részére megállapítani tervezett bérleti díj 0,- Ft/m2. 

 

3.) A Testület felhatalmazza a Pétkomm Kft. ügyvezetőjét, hogy tárgyalást folytasson a 

„Dömper” telephely tulajdonosával a 1526/7 hrsz-ú terület megvásárlásáról a végleges 

telephely kialakítása céljából. A tárgyalások eredményéről az ügyvezető beszámolni köteles a 

Képviselő-testületnek.  

 

4.) Az ideiglenes és végleges telephely kialakítás, valamint a Kft. kiviteli tervvel már 

rendelkező távhőfejlesztési beruházásai finanszírozási forrásának biztosítása érdekében az 

Önkormányzat a társasági tőkét – a társaság alapítójának döntést hozó szerveként meghozott 

külön határozatában foglaltak szerint 50.000.000,- forinttal megemeli. A társasági tőke 

emelésének fedezete az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének általános tartaléka.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról tájékoztassa a Társaság ügyvezetőjét, valamint arra, 

hogy a költségvetési rendelet módosításakor a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.  

 

Határidő tájékoztatásra: 2021. december 20. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

2021. december 20-án a határozatot megküldtem a Pétkomm Kft. ügyvezetőjének. 
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29.) PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 415/2021.(XII.16.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a „Pétkomm” Pétfürdői 

Kommunális és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapítójának döntéshozó szerve az 

alábbi döntést hozta:  

 

1.) a Társaság törzstőkéjét megemeli 1.000.000,- forinttal, azaz egymillió 00/100 forint pénzbeli 

hozzájárulással, 

 

2.) a Társaság tőketartalékát megemeli 49.000.000,- forinttal, azaz negyvenkilencmillió 00/100 

forint pénzbeli hozzájárulással.  

 

A tőkeemelés fedezete a 2021. évi költségvetés általános tartaléka. Ennek megfelelően módosul 

az alapító okirat 7.), 8.) és 9.) pontja.  

 

Felkéri az ügyvezetőt, hogy az alapító okirat módosításáról e határozatban foglaltak szerint 

intézkedjen, egyúttal felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosító okiratának 

aláírására. 

 

Határidő tőkeemelés átutalása: 2021. december 20. 

                 okiratmódosítás aláírás: 2021. december 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

2021. december 20-án átutaltuk a határozatban megjelölt összeget.  

Az alapító okirat módosítása megtörtént.  

 

 

30.) PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 419/2021.(XII.16.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Megállapodást köt a Magyar 

Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével a Támogató Szolgálati feladatok közül a 

fogyatékkal élő pétfürdői gyermekek szállítására 

 

2022. január 1-től 2022. december 31-ig. 

 

Az önkormányzat vállalja, hogy havonta bruttó 383.960,- Ft működési célú pénzeszköz 

átadásával hozzájárul a feladatellátás finanszírozásához. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező Megállapodás aláírására.  

 

Határidő szerződés megkötésére: 2021. december 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

2021. december 20-án a szerződést megkötöttük. 
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31.) PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 421/2021.(XII.16.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 189/2019.(IV.30.) számú 

határozatában a Péti MTE részére 13 millió Ft, 48 hónap alatt visszatérítendő támogatást 

nyújtott, melyből 6,5 millió Ft-ot 2021. december hónappal bezárólag már visszafizetett.  

 

A Képviselő-testület a Péti MTE kérelmére – a pandémia miatti biztonsági intézkedések 

többletkiadásaira tekintettel, az egyesület zavartalan működésének elősegítése érdekében – a 

támogatás fennmaradó részének visszafizetését átütemezi: 

 

A még fennálló 6,5 millió Ft tartozást 24 hónap helyett 48 hónap alatt, havi részletekben, 

minden hónap 10. napjáig kell megfizetni. A 2022. január 10-éig fizetendő első részlet összege: 

135.495,- Ft, a további részletek havi összege: 135.415,- Ft. Az utolsó részlet befizetési 

határideje: 2025. december 10. 

 

A módosítás a határozat és a támogatási szerződés további részeit nem érinti.  

 

A Képviselő-testület a polgármestert 

- felkéri, hogy jelen határozatot a Péti MTE elnökének küldje meg, 

- felhatalmazza a támogatási szerződés e határozatnak megfelelő módosítására.  

 

Határidő a határozat megküldésére és a támogatási szerződés módosítására:  

                 2021. december 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

2021. december 20-án a határozatot megküldtem a PMTE elnökének. 

2021. december 21-én a támogatási szerződés módosítását aláírtuk. 

 

 

32.) PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 425/2021.(XII.16.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy Remete István és Remete Istvánné Pétfürdő, Bocskai utca 47/2. szám alatti lakosok 

bérleti szerződését a Pétfürdő, Bocskai utca. 47/2. szám alatti 54 m2-es, kettő és félszobás, 

komfortos önkormányzati szociális bérlakásra 2022. december 31. napjáig hosszabbítsa meg. 

 

2022. évre a lakbérfizetési kötelezettség 12.280,- Ft/hó. 

 

Határidő a szerződés megkötésére: 2021. december 31.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

2021. december 20-án a lakásbérleti szerződés módosítását aláírtuk.  
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33.) PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 426/2021.(XII.16.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. évben jubileumi kiadványt 

jelentet meg Pétfürdő függetlenné válása 25. évfordulója alkalmából. A kiadvány 

összeállításával Tóth Sándor helyi helytörténészt bízza meg.  

 

Megbízási díj 600.000,- Ft + járulékai. Fedezet az Önkormányzat 2021. évi költségvetésben a 

Szakfeladatra nem sorolható feladatok személyi kiadása.  

 

Határidő megbízás szerződés megkötésére: 2021. december 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

2021. december 21-én a megbízási szerződést megkötöttem. 

 

 

34.) PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 429/2021.(XII.16.) 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, 

xxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakóépület felújításához Gracza Ildikó Pétfürdő, 

xxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakost 1.286.933, - 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. december 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

2021. december 17-én a támogatási szerződést aláírtuk. 

 

 

35.) PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 430/2021.(XII.16.) 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, 

xxxxxxxxxxxxx szám alatti lakóépület felújításához Szedmák Szabolcs Pétfürdő, 

xxxxxxxxxxxxx szám alatti lakost 1.800.000, - Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 
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Fedezet a 2021. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék, valamint az általános 

tartalékból 110.933, - Ft. 

 

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. december 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

2021. december 17-én a támogatási szerződést aláírtuk. 

 

 

Pétfürdő, 2022. január 5. 

 

 

 

 

Horváth Éva  sk. 

     polgármester 
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Határozati javaslat 

 

 

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete 

8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C. 

 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. január 20-i ülésén 

meghozta a  

 

 

…/2022.(I.20.) számú képviselő-testületi 

h a t á r o z a t – ot: 

 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-

testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

309/2021.(IX.2.), 342/2021.(IX.30.), 351/2021.(IX.30.), 354/2021.(IX.30.), 

357/2021.(IX.30.), 358/2021.(IX.30.), 359/2021.(IX.30.), 361/2021.(IX.30.), 

365/2021.(IX.30.), 371/2021.(IX.30.), 372/2021.(IX.30.), 378/2021.(X.28.), 

380/2021.(X.28.), 386/2021.(XI.25.), 389/2021.(XI.25.), 390/2021.(XI.25.), 

392/2021.(XI.25.), 394/2021.(XI.25.), 395/2021.(XI.25.), 397/2021.(XI.25.), 

398/2021.(XI.25.), 399/2021.(XI.25.), 400/2021.(XI.25.), 401/2021.(XI.25.),       

406/2021.(XI.25.),      407/2021.(XI.25.),      409/2021.(XI.25.),       410/2021.(XI.25.), 

414/2021.(XII.16.), 415/2021.(XII.16.), 417/2021.(XII.16.), 419/2021.(XII.16.), 

421/2021.(XII.16.), 422/2021.(XII.16.), 425/2021.(XII.16.), 426/2021.(XII.16.),     

429/2021.(XII.16.),     430/2021.(XII.16.). 

 

 

 

Pétfürdő, 2022. január 20. 

 

 

 

 

 

 

Horváth Éva     Szabóné Czifra Melinda 

polgármester           jegyző 

 


