
Napirendek                                                                                                                            2022 

2022. január 20. nyilvános 
 

1.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (7/2022.) 

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

bejelentések alapján tett intézkedésekről 

3.) A Képviselő-testület 2022. évi tavaszi-nyári munkaterve (2/2022.) 

4.) Igazgatási szünet elrendelése (3/2022.) 

5.) Iskolai gondnok teljes munkaidőben történő foglalkoztatása (1/2022.) 

6.) Polgármester illetménye (9/2022.) 

7.) Javaslat Pétfürdő település köztisztviselőinek, közalkalmazottainak, munkavállalóinak 

2022. évi illetményére (12/2022.) 

8.) 2022. évi Rendezvénynaptár (14/2022.) 

9.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton való 

részvétel (15/2022.) 

10.) Ifjúsági tó hidjának fém szerkezeti elemeinek karbantartása (10/2022.) 

11.) Beszámoló a civil szervezetek 2021. évi támogatásáról (11/2022.) 

12.) Kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárának önkormányzati 

véleményezése (6/2022.) 

13.) Óvoda 2022. évi nyitvatartási idejének megállapítása (4/2022.) 

14.) Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének megállapítása (5/2022.) 

15.) Önálló képviselői indítvány Nagy Zsolt részéről: Pétkomm Kft. javadalmazási 

szabályzatának módosítása (13/2022.) 

Tájékoztatók: 

1.) Tájékoztató a 2021. évi beruházásokról, felújításokról (8/2022.) 

VEGYES ÜGYEK 

 

 

2022. január 20. zárt 
 

1.) A 309/2021.(IX.2.) számú határozattal létrehozott ideiglenes bizottság beszámolója 

(16/2022.) 

 

 

 

2022. február 10. nyilvános 
 

1.) Az alpolgármester tiszteletdíjának (költségtérítésének) megállapítása (17/2022.) 

2.) Önálló képviselői indítvány Nagy Zsolt részéről: Képviselői tiszteletdíj módosítása 

(22/2022.) 

3.) Pétfürdő Nagyközség költségvetés-tervezete 2022. évre (munkaanyag) (19/2022.) 

4.) A polgármestert megillető szabadság 2022. évi ütemezése (21/2022.) 

5.) Óvodavezetői pályázati kiírás (20/2022.) 

6.) Tulajdonosi jóváhagyás megadása (23/2022.) 

7.) VEGYES ÜGYEK 
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2022. február 10. zárt 
 

1.) Iskola konyhai dolgozó, takarító állásra beadott pályázatok elbírálása (18/2022.) 

 

 

 

2022. február 21. rendkívüli nyilvános 
 

1.) A 13/2022.(I.20.) képviselő-testületi határozat módosítása (36/2022.) 

 

 

 

2022. február 24. nyilvános 
 

1.) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

megállapítása (32/2022.) 

2.) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetése (30/2022.) 

3.) Rendelet Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról (24/2022) 

4.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (33/2022.) 

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

bejelentések alapján tett intézkedésekről 

6.) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi közbeszerzési terve (25/2022) 

7.) Beszámoló a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 2021. évi közművelődési szakmai 

tevékenységéről; a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár közművelődési szakmai munkaterve 

2022; a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 2021. évi beszámolója és a 2022. évi munkaterve 

(31/2022.) 

8.) A Pétkomm Kft. ügyvezetőjének bérfejlesztése (34/2022.) 

9.) Beszámoló a 2021. évi szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (29/2022.) 

10.) Óvodai beíratás időpontjának meghatározása (27/2022.) 

11.) 152/2019.(III.28.) számú határozat visszavonása (26/2022.) 

12.) Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása (28/2022.) 

13.) Péti MTE-vel az önkormányzati sport közfeladatok ellátására kötött Együttműködési és 

feladatellátási szerződés módosítása (35/2022.) 

14.) Megállapodás jogi segítségnyújtó tevékenység ellátása és finanszírozása tárgyában 

(39/2022.) 

VEGYES ÜGYEK 

 

 

2022. február 24. zárt 
 

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

Mónika) (38/2022.)  

2.) Az Ady Endre 11. sz. családi házas ingatlan megvásárlása (37/2022.)  
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2022. március 17. közmeghallgatás 
 

1.) Közlekedési koncepció 

2.) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetése   

3.) Vegyes ügyek 

 

 

 

2022. március 31. nyilvános  
 

1.) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének 4. módosítása (47/2022.) 

2.) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) 

önkormányzati rendelet módosítása (43/2022.) 

3.) Beszámoló a Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság 2021. évi tevékenységéről 

(44/2022.) 

4.) Pétfürdői Gondozási Központ beszámolója a 2021. évi tevékenységéről (45/2022.) 

5.) Gondozási Központ Szervezeti Működési Szabályzatának és a Családsegítő- és 

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyása (53/2022.)  

6.) Tulajdonosi jóváhagyás megadása (távhő) (54/2022.) 

7.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (46/2022.) 

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

bejelentések alapján tett intézkedésekről 

9.) Alapítványok pályázatainak elbírálása (42/2022.) 

10.) Pétfürdő műfüves pálya felújítása (48/2022.) 

11.) A képviselői laptopok átadása (40/2022.) 

Önálló indítványok: 

12.) Béni Norbert, Molnár Gyula László és Nagyné Szigeti Mária képviselők részéről: 

Zöldhulladék (49/2022.) 

13.) Béni Norbert, Molnár Gyula László és Nagyné Szigeti Mária képviselők részéről: Ivókút 

(50/2022.) 

14.) Béni Norbert, Molnár Gyula László és Nagyné Szigeti Mária képviselők részéről: 

Kutyafuttató (51/2022.) 

15.) Dombi Norbert képviselő részéről: Horváth István Általános Iskola jubileumi 

ünnepségének támogatása (57/2022.) 

Tájékoztató: 

1.) Tájékoztató a 2022. évi beruházásokról, felújításokról (52/2022.) 

VEGYES ÜGYEK 

 

 

2022. március 31. zárt  
 

1.) „Pétfürdő 2021. év hivatásos tűzoltója” kitűntető cím adományozása (41/2022.) 

2.) Tulajdonosi jóváhagyás megadása - telephely célját szolgáló terület vásárlása (55/2022.)  

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

István) (56/2022.)  
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2022. április 28. nyilvános  
 

1.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (60/2022.) 

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

bejelentések alapján tett intézkedésekről 

3.) Pétkomm Kft. beszámolója 2021. évi működéséről és gazdálkodásáról (58/2022.) 

4.) Téli útüzemeltetés (64/2022.) 

5.) Pétkomm Kft. ügyvezetőjének prémiumkifizetése, 2022. évi prémiumfeladatok 

meghatározása (59/2022.) 

6.) Alapítványok pályázatainak elbírálása a hiánypótlás után (63/2022.) 

7.) Beszámoló a 2022. I. negyedévi szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (68/2022.) 

8.) Nyári napközis tábor (62/2022.) 

9.) „Bakonyalja” Vízrendezési Vizitársulat megszűnése (65/2022.)  

10.) Temetőkerítés építése (71/2022.) 

11.) Kutyafuttató létesítése Liszt Ferenc u.2 számú ház mögötti területen (70/2022.) 

Tájékoztató: 

1.) Tájékoztató a 2022. évi beruházásokról, felújításokról (69/2022.) 

2.) Tájékoztató a 2022. évi támogatási kérelmek elbírálásáról (67/2022.) 

3.) Ifjúsági tó körüli faeszközök karbantartása (66/2022.) 

VEGYES ÜGYEK 

 

 

2022. április 28. zárt  
 

1.) Pétkomm Kft. könyvvizsgáló megválasztása, Alapító okirat módosítás (61/2022.)  

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

Mária) (73/2022.)  

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

Zoltánné) (72/2022.) 

 

 

 

2022. május 26. nyilvános  
 

1.) Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadási rendelete és maradvány jóváhagyása (85/2022.) 

2.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (77/2022.) 

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

bejelentések alapján tett intézkedésekről 

4.) Beszámoló a település közrendjéről és közbiztonságáról (87/2022.) 

5.) Polgárőrség támogatása (75/2022.) 

6.) Közlekedési koncepció felülvizsgálata (79/2022.)  

7.) 2021. évi ellenőrzési jelentés (89/2022.) 

8.) Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2021. évi 

ellátásáról (80/2022.) 

9.) Pikk’21. Alapítvány pályázatának elbírálása a hiánypótlás után (76/2022.) 

10.) Közösségi Ház és Könyvtár nyári nyitvatartása (83/2022.) 

11.) Közösségi Ház és Könyvtár státuszbővítés (84/2022.) 
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12.) Beszámoló a 2021. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról (88/2022.) 

13.) Berhidai út 64. 2/5. szám alatti lakás felújítása (82/2022.) 

14.) Csónakázás (74/2022.) 

Önálló indítvány: 

15.) Nagy Zsolt képviselő részéről: Jubileumi naptár kiadása (91/2022.) 

Tájékoztató: 

1.) Tájékoztató a 2022. évi beruházásokról, felújításokról (90/2022.) 

2.) Péti Sütigyár Kft. levele (86/2022.) 

VEGYES ÜGYEK 

 

 

2022. május 26. zárt  
 

1.) Óvodavezetői pályázat elbírálása (78/2022.)  

2.) Temetőkerítés építés 2. (81/2022.)  

3.) Önkormányzati lakás bérlésére vonatkozó kérelem (92/2022.)  

 

 

 

2022. június 30. nyilvános  
 

1.) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének 1. módosítása (115/2022.) 

2.) Étkeztetési nyersanyagnormák és a szolgáltatónak fizetendő térítési díj megállapítása 

(104/2022.) 

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

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

(109/2022.) 

4.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (99/2022.) 

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

bejelentések alapján tett intézkedésekről 

6.) A Képviselő-testület 2022. évi őszi-téli ülésszakának munkaterve (93/2022.) 

7.) A Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda 2021/2022. nevelési évről szóló beszámolója 

(100/2022.) 

8.) Beszámoló a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről (108/2022.) 

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

szóló 15/2021.(V.28.) önkormányzati rendeletének módosításához (106/2022.) 

10.) Viziközmű-vagyon vagyonértékelésének aktualizálása (111/2022.) 

11.) Pétkomm Kft. szolgáltatások 2022. II. félévi díjtételei (112/2022.) 

12.) TAO 2021-22. önrészének biztosítása a PMTE részére (118/2022.) 

13.) Jubileumi naptár előkészítés (113/2022.) 

14.) Temetőkerítés építése (114/2022.) 

15.) Nyárfa köz út- és csapadékvíz elvezetésre beérkezett pályázatok elbírálása (116/2022.) 

16.) Újmandulás utca járdaépítésére beérkezett pályázatok elbírálása (117/2022.) 

17.) Orvosi rendelő talajmechanikai és megerősítési szakvélemény (110/2022.) 

18.) Óvoda földszinti hűtési rendszer kialakítása (101/2022.) 

19.) Óvoda tornaszoba szigetelés (102/2022.) 

20.) Pétkomm Kft. telephely (103/2022.) 

21.) Szabadtéri járműpark múzeum (98/2022.) 
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Tájékoztató: 

1.) Tájékoztató a 2022. évi beruházásokról, felújításokról (105/2022.) 

2.) Nitrogénművek Zrt. közterülethasználati kérelme (119/2022.) 

VEGYES ÜGYEK 

 

 

2022. június 30. zárt  
 

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

Attila) (107/2022.)  

2.) Győri Zoltánné lakásbérleti ügye (94/2022.)  

3.) Jónásné Lakatos Krisztina lakásbérleti ügye (95/2022.)  

4.) Révész Andrea lakásbérleti ügye (96/2022.)  

5.) Csizmadiáné Adamecz Ágnes lakásbérleti ügye (97/2022.)  

6.) Fiatal családok első lakáshoz jutás támogatása iránti kérelmek elbírálása (121/2022.)  

7.) Önálló indítvány Miskolczi Ferenc alpolgármester részéről: Tűzoltó csapatzászló kérelme 

(120/2022.) 

 

 

 

2022. augusztus 8. rendkívüli nyilvános 
  

1.) Óvoda státuszbővítés (122/2022.) 

 

 

2022. augusztus 8. rendkívüli zárt  
 

1.) Liszt Ferenc utca 5. társasház statikai megerősítése (123/2022.) 

 

 

 

2022. szeptember 1. nyilvános 
  

1.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (127/2022.) 

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

bejelentések alapján tett intézkedésekről 

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

(125/2022.) 

4.) Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Terve (126/2022.) 

5.) Orvosi rendelő felújítási terveinek elkészítése (135/2022.) 

6.) Garázstelep koncepcióterv elfogadása (136/2022.) 

7.) Sugár út napelemes közvilágítás felújítása (142/2022.) 

8.) Közösségi Ház és Könyvtár költségvetésének módosítása (129/2022.) 

9.) Liszt Ferenc utca 42. 4/15. számú lakás radiátorcsere (130/2022.) 

10.) Napsugár Alapítvány a gyermekekért támogatási kérelme (132/2022.) 

11.) Beszámoló a 2022. I. félévi szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (134/2022.) 

12.) 209/2022.(VI.30.) számú határozat visszavonása (143/2022.) 

13.) 375/2019.(XI.21.) számú határozat visszavonása (124/2022.) 
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14.) Sporttelepen létesítendő kamerarendszer (száma: 146/2022.) 

Tájékoztató: 

1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2022. I. félévi gazdálkodásáról (131/2022.) 

2.) Tájékoztató a víziközmű-szolgáltatás állam általi átvételének lehetőségéről (133/2022.) 

3.) Tájékoztató a 2022. évi beruházásokról, felújításokról (137/2022.) 

4.) Berhidai Szociális Társulás beszámolója a 2021. évi tevékenységéről (128/2022.) 

VEGYES ÜGYEK 

 

 

2022. szeptember 1. zárt  
 

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

Tünde (138/2022.)  

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

Imre Béláné) (139/2022.) 

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

Zsolt András) (140/2022.) 

4.) Lakóházak energetikai felújításának támogatására beérkezett pályázat elbírálása (Ódorné 

Zalavölgyi Sára) (141/2022.) 

5.) Lakóházak energetikai felújításának támogatására beérkezett pályázat elbírálása (Kiss 

Bernadett) (144/2022.)  

6.) „Pétfürdőért” díj adományozása (145/2022.) 

7.) Vegyes ügyek (Liszt Ferenc utca 5. Társasház) 

 


