
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK                                                             2022. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

1/2022.(I.20.) 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 309/2021.(IX.2.) számú 

határozattal létrehozott ideiglenes bizottság beszámolója” tárgyú, 16/2022. számú előterjesztés 

zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2/2022.(I.20.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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 NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

3/2022.(I.20.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 7207 

számú Lepsényi út felújításával kapcsolatban a képviselők által felvetett problémákat írásban 

eljuttatják a Polgármester részére 2022. február 16-áig. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a javaslatok alapján készítsen előterjesztést 

a február 24-i ülésre.  

 

Határidő: a) képviselői javaslatok megküldésére: 2022. február16. 

                 b) előterjesztés beterjesztésére: 2022. február 24. 

Felelős: a) pontért települési képviselők 

              b) pontért: Horváth Éva polgármester  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

4/2022.(I.20.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a  

 

Képviselő-testület 2022. évi tavaszi-nyári munkatervét 

 

e határozat melléklete szerint elfogadja. 

 

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

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

              Szabóné Czifra Melinda jegyző 

  intézményvezetők 

 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

5/2022.(I.20.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdői Polgármesteri 

Hivatalban igazgatási szünetet rendel el az alábbi időszakokra vonatkozóan:  

 

a) a nyári időszakban: 2022. július 18-tól augusztus 21-ig, 

b) a téli időszakra: 2022. december 19-től 2023. január 1-ig. 

 

Határidő: helyi médiában történő közzétételre: 2022. március 31. 

                 a lakosság hirdetményi úton történő értesítésére:  

                 a): 2022. július 1. 

                 b): 2022. december 1. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

6/2022.(I.20.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/A. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

Csincsiné Koltay Gabriella 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos Pétfürdő 

Nagyközség Önkormányzata által működtetett iskolai konyhák és ebédlők gondnoki feladatok 

ellátására, 5243 FEOR számú gondnok munkakörre vonatkozó kinevezését 2022. január 1. 

napjától teljes munkaidős (40 órás) foglalkoztatásra módosítja.  
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Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: 

Kjt.) 61. §-a, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 7. 

melléklete szerinti bértábla és Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 

2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 15/2021.(XII.17.) önkormányzati rendelete alapján 

bruttó 294.908,- Ft-ban állapítja meg. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy  

a) egyéb munkáltatói jogkörében eljárva közalkalmazott kinevezés módosítási okmányainak 

elkészítéséről gondoskodjon, 

b) a 2022. évi költségvetési rendelet előkészítésekor a határozatban foglaltakat vegye 

figyelembe. 

 

Határidő a) pontra: 2022. január 30. 

                b) pontra: 2022. évi költségvetési rendelet előkészítése 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

7/2022.(I.20.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) 

bekezdés d) pontjában foglaltak alapján – tekintettel arra, hogy Pétfürdő település 2022. január 

1-jei lakosságszáma 4.614 fő volt – főállású polgármesterként Horváth Éva 2022. január 1-

től 780.000,-Ft, azaz Hétszáznyolcvanezer forint összegű illetményre jogosult. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy az illetmény folyósításához szükséges intézkedéseket a Magyar 

Államkincstárnál tegye meg.  

 

Határidő: 2022. január 31. 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

8/2022.(I.20.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) 

bekezdésében foglaltak alapján 2022. január 1-től főállású polgármesterként Horváth Éva 

havi 780.000,-Ft-os havi illetménye 15 %-ának megfelelő mértékű, azaz havi 117.000,- Ft, azaz 

Egyszáztizenhétezer forint összegű költségtérítésre jogosult. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a költségtérítés folyósításához a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2022. január 31., majd minden hónap 10. napjáig 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

9/2022.(I.20.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Dombi Norbert 

képviselő javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület a Pétfürdői Polgármesteri Hivatalban 

foglalkoztatott felsőfokú végzettségű köztisztviselő részére a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontja alapján az alapilletmények 20%-

ának megfelelő összegű illetménykiegészítésre fedezetet biztosít.   

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

10/2022.(I.20.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

I. 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Pétfürdő 

településen a közszférában bármely jogviszonyban dolgozók 2022. évi illetménye nem lehet 

kevesebb, mint amire jogosult volt 2021. december 31-én.  

 

Amely esetben az illetmény megállapítása során fenti feltétel nem teljesül, ott a Képviselő-

testület a garantált bérminimum 5 %-ának megfelelő összegű fenntartó által garantált 

illetménykiegészítést biztosít.  

 

II. 

1.) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdői Polgármesteri 

Hivatalban foglalkoztatott  

a) köztisztviselők részére a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi 

XC. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 62. § (6) bekezdésében foglalt lehetőséggel élve 2022. 

évre a köztisztviselői illetményalapot 61.000.- Ft-ban állapítja meg. A 2017-ben bevezetett 

képzettségi pótlék fedezetére a költségvetés személyi juttatások előirányzatán belül – az 

illetményalap emelést is figyelembe véve – 2022. évben is fedezetet biztosít,  

b) egységesen valamennyi felsőfokú végzettségű köztisztviselő részére a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban Kttv.) 234. § (3) bekezdés b) 

pontja alapján az alapilletmények 10%-ának megfelelő összegű illetménykiegészítésre,  

c) egységesen valamennyi középfokú végzettségű köztisztviselő részére a Kttv. 234. § (4) 

bekezdésében foglaltak alkalmazásával az alapilletmények 20 %-ának megfelelő összegű 

illetménykiegészítésre,  

d) a köztisztviselők minősítése alapján a Kttv. 234/A. §-a szerinti alapilletmény-eltérítés, és a 

Kttv. 235. § (1) bekezdése szerinti személyi illetmény megállapításához 600 ezer forint 

bértömegre,  

e) a Kttv. 241. § (1) bekezdése alkalmazásával 300 ezer forint illetményre  

fedezetet biztosít. Havi bértömeg: 9 519 031.- Ft. 

 

2.) Az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott közalkalmazottak fenntartó által 

garantált illetményemelésének mértékét 2022. évre a Kötv. 7. melléklete szerint számított 

garantált illetmény %-ában az alábbiak szerint biztosítja: 

 

 

 

 

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
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2.1.) Pétfürdői Gondozási Központ: 

 

2.1.1.) az alapfokú végzettséggel rendelkező közalkalmazottak esetében az önkormányzati 

bérkiegészítés mértéke 32%, 

2.1.2.) a középfokú végzettségű közalkalmazottak esetében az önkormányzati bérkiegészítés 

mértéke 35%, 

2.1.3.) a 2.1.1.)-2.1.2.) pontokban foglaltaktól eltérően a felsőfokú végzettségű 

közalkalmazottak esetében a garantált bérminimum 10%-ának, a magasabb vezető állású 

intézményvezető esetében 12%-ának megfelelő mértékű fenntartó által garantált 

illetményemelést biztosít. 

Havi bértömeg: 9 698267.- Ft. 

 

2.2.) Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda: 

 

2.2.1.) a felsőfokú végzettségű közalkalmazottak (óvodapedagógusok) esetében a garantált 

bérminimum 20%-ának 

2.2.2.) a nevelést, oktatást közvetlenül segítő (továbbiakban: NOKS) illetménykiegészítésben 

részesülő közalkalmazottak esetében fenntartói illetménykiegészítésként az illetményalap 45%-

ának és a NOKS különbözetének 

megfelelő mértékű fenntartó által garantált illetményt biztosít.  

Havi bértömeg: 11 391 051.- Ft. 

 

2.3.) Közösségi Ház és Könyvtár: 

 

A kulturális ágazat munkavállalói részére az intézmény 2022. január 1-én érvényes 

alapbértömegének 5%-os emelését biztosítja a munkavállalók bérének differenciált növelésére.  

Havi bértömeg: 4 386 097.- Ft. 

 

2.4.) Önkormányzat:  

 

2.4.1.) Iskolai étkeztetés 

2.4.1.1.) az alapfokú végzettséggel rendelkező közalkalmazottak esetében az önkormányzati 

bérkiegészítés mértéke 38%, 

2.4.1.2.) a középfokú végzettségű közalkalmazottak esetében az önkormányzati bérkiegészítés 

mértéke 60% 

 

2.4.2.) Háziorvosi alapellátás 

A munkavállaló részére a központi béremelésen kívül bértömeget nem biztosít fenntartó által 

garantált illetményként. 

Havi bértömeg: 2 639 716.- Ft. 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt és a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet 

előkészítésénél a határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: költségvetési rendelet előkészítése 

Felelős:    Szabóné Czifra Melinda jegyző 

                 Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

11/2022.(I.20.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatnál és 

intézményeinél foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak, egészségügyi szolgálati 

jogviszonyban állók és munkavállalók  

 

a) 2022. évi jutalmazásának céljából a 2022. évi költségvetés személyi juttatás kiadási 

előirányzatán belül a jutalmazásra felhasználható keretként valamennyi intézmény esetében az 

intézmény 2022. március 1-én érvényes rendszeres havi bértömegének 1 szeresét biztosítja.  

b) cafetéria juttatásának céljából – a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 

2021. évi XC. törvény 62. § (4) bekezdésében előírt korlátra figyelemmel – 2022. évben 

egységesen nettó 240 ezer Ft/fő/év mértékű cafetériakeret alkalmazásához szükséges pénzügyi 

fedezetet biztosít. A polgármester is a nettó 240 ezer Ft összegű cafetéria keretre jogosult. 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt és a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet 

előkészítésénél a határozatban foglaltakat vegyék figyelembe. 

 

Határidő: költségvetési rendelet előkészítése 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

  Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

12/2022.(I.20.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi Rendezvénynaptárát 

e határozat mellékleteként elfogadja.  

Egyúttal felkéri a polgármestert, hogy a rendezvénynaptárt juttassa el a civil szervezeteknek és 

intézményeknek annak érdekében, hogy eseménynaptárukat össze tudják állítani.   

 

Felkéri a Közösségi Ház és Könyvtár igazgatóját, hogy a civil szervezetek javaslatai alapján az 

Eseménynaptárt készítse el, és annak a helyi médiában a Rendezvénynaptárral együtt történő 

közzétételéről gondoskodjon. 

 

Határidő: a) a határozat megküldésére: 2022. február 4. 

                  b) eseménynaptár: 2022. február 26. 

Felelős: a) pontra: Horváth Éva polgármester 

              b) pontra: Angeli Katalin intézményvezető 

 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

13/2022.(I.20.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatban jelölt 

belterületi járdák felújítása jogcímű alcélra.  

 

Megvalósítandó felújítás: Pétfürdő Újmandulás utca járdafelújítás 

Kivitelezés költsége tervezői költségbecslés alapján 26.407.745,- Ft 

Járulékos költségek maximum 5%: 1.320.066,- Ft 

Összesen: bruttó 27.728.132,- Ft 

Igényelhető támogatás 50%: 13.864.066,- Ft 

 

A Képviselő-testület az 50% önrészt - 13.864.066,- Ft-ot - a 2022. évi költségvetésében 

biztosítja.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat beadására.  

 

Határidő: 2022. február 4. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

14/2022.(I.20.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Ifjúsági 

tó hidja fém szerkezeti elemeinek és fa járófelületének karbantartási munkáira 2022. évi 

költségvetésben a beszerezett vállalkozói árajánlatok szerinti bruttó (7.993.634+1.500.000) 

9.493.634,-Ft-ot árajánlatok alapján) 10.000.000,- Ft.-ot biztosítja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a 2022. évi költségvetés előkészítése során e döntésre legyen 

figyelemmel. 

    

Határidő: 2022. évi költségvetés elfogadása 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

15/2022.(I.20.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek 2021. évi 

támogatásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

A Humán Bizottság hatáskörébe tartozó 2021. évi támogatási keret 601.433,- Ft összegű 

előirányzat maradványának felhasználásáról a Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés 

elfogadásakor dönt. 
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Határidő: a 2022. évi költségvetést tárgyaló testületi ülés 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

16/2022.(I.20.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hivatalvezetője által 2021. november 30-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. 

 

Határidő a határozat megküldésére: 2022. január 31. 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

17/2022.(I.20.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva - a 

„Panelkuckó” Napközi Otthonos Óvoda (Pétfürdő, Liszt Ferenc út 17. sz.) 2022. évi 

nyitvatartási idejét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

„Az Óvoda 2022. január 1. és 2022. december 31. közötti munkanapokon az alábbiak 

szerint tart nyitva: 

január 3. és augusztus 14. között: 5.30 órától 16.30 óráig; 

augusztus 15. és augusztus 28. között: nyári karbantartási munkálatok miatt zárva; 

augusztus 29. és december 21. között: 5.30 órától 16.30 óráig 

december 22. és 2023. január 01. között: zárva” 

 

Felhívja az intézményvezetőt, hogy mind a nyári, mind a téli zárvatartás miatt valamennyi 

napközbeni ellátást igénybe vevő gyermek szülőjét nyilatkoztassa a gyermekfelügyelet iránti 

igényéről. A nyilatkozatok összesítésének eredményéről a polgármestert haladéktalanul 

tájékoztasson. 

 

Amennyiben az ellátást igénylők között a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. XXXI. törvény 41. § (1) (2) bekezdésének hatálya alá tartozó gyermek szerepel, 

azaz akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük - ideértve a gyermekgondozási díj, a 

gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti 

munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való 

részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint 

szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, 

betegségük vagy egyéb ok (a gyermeknek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van 

szüksége, a gyermeket egyedülálló vagy időskorú személy neveli, a gyermek szülője, törvényes 
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képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni) miatt napközbeni 

ellátásukról nem tudnak gondoskodni,  az óvoda zárva tartása alatti alternatív napközbeni 

ellátás megszervezéséről a gyermekjóléti alapellátás keretében gondoskodni kell. 

 

Határidő: a) a nyitvatartás közzétételére az óvoda hirdetőtábláján:  

                  2022. február 4. 

                  b) a nyitvatartás közzétételére a helyi televízió képújságjában  

                  és az önkormányzati honlapon: 2022. február 4. 

           c) a szülők tájékoztatására és nyilatkoztatására:  

                  2022. február 28. és 2022. október 28. 

                  d) a polgármester tájékoztatására: 2022. március 10. és  

                  2022. november 10. 

                  e) igény esetén az alternatív napközbeni ellátás módjára  

                  vonatkozó javaslat előterjesztésére: 2022. március havi  

                  testületi ülés és a 2022. november havi ülés 

                                                             

Felelős:    a), és c-d) pontra: Porogi Lajosné óvodavezető 

      b) pontra: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

                 e) pontra: Horváth Éva polgármester és 

                                  Papp Alexandra Gondozási Központ vezetője 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

18/2022.(I.20.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bölcsőde (Pétfürdő, Iskola u. 

10.) nyári nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

„A Bölcsőde 2022. június 1. és 2022. augusztus 31. közötti munkanapokon az alábbiak 

szerint tart nyitva: 

június 1. és augusztus 14. között: 5.30 órától 16.00 óráig; 

augusztus 15. és augusztus 28. között: nyári karbantartási munkálatok miatt zárva; 

augusztus 29. és augusztus 31. között: 5.30 órától 16.00 óráig.” 

 

Felhívom az intézményvezetőt, hogy a Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről az érintetteket 

írásban tájékoztassa és azzal egyidejűleg valamennyi ellátott gyermek szülőjét nyilatkoztassa a 

bölcsődei szünet idejére vonatkozó esetleges gondozási igényéről. A nyilatkozatok 

összesítésének eredményéről haladéktalanul tájékoztasson.  

Amennyiben az ellátást igénylők között a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 41. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá tartozó gyermek szerepel, 

azaz akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük – ideértve a gyermekgondozási díj, 

a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti 

munkavégzést is –, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való 

részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint 

szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, 

betegségük vagy egyéb ok (a gyermeknek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van 

szüksége, a gyermeket egyedülálló vagy időskorú személy neveli, a gyermek szülője, törvényes 

képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni) miatt napközbeni 
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ellátásukról nem tudnak gondoskodni,  a bölcsőde zárva tartása alatti alternatív napközbeni 

ellátás megszervezéséről a gyermekjóléti alapellátás keretében gondoskodni kell. 

 

Határidő: a szülők tájékoztatására és nyilatkoztatására: 2022. február 28. 

                  a polgármester tájékoztatására: 2022. március 10. 

Felelős:    Papp Alexandra intézményvezető 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

19/2022.(I.20.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

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

389/2021.(XI.25.) 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, annak rendszeréről szóló – Szabályzat II. b) pontját 2022. január 20-

tól az alábbiak szerint módosítja: 

 

II.b) A javadalmazás mértékének főbb elvei és annak rendszere: 

- A Felügyelő Bizottság tagjainak havi tiszteletdíja a mindenkori minimálbér 62%-a 

- A Felügyelő Bizottság elnökének havi tiszteletdíja a mindenkori minimálbér 74%-a 

 

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

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

 

Határidő: 2022. január 31. 

Felelős: Nagy Ottó ügyvezető 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

20/2022.(I.20.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

számú határozattal - a területi védőnők és az iskolavédőnő részére a 2013 – 2021 évek közötti 

időszakra járó pótlékszámítási hiányosságok feltárásának vizsgálatára – létrehozott ideiglenes 

bizottság előterjesztését és az alábbiak szerint határozott: 

 

A Képviselő-testület a 307/2021.(IX.2.) határozatával a törvényesen járó elmaradt munkabért 

és annak kamatait a védőnők részére a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 286. 

§ (1) bekezdésében, valamint a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:48. § (1) 

és (3) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával 3 évre visszamenőleg rendezte, így a 

továbbiakban kifizetést nem teljesít. 

 

Határidő: a védőnők tájékoztatására: 2022. január 25. 

Felelős: Papp Alexandra intézményvezető 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

21/2022.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően Miskolczi Ferenc társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 

felülvizsgálta, melynek alapján a tiszteletdíj mértékét 2022. február 1-től 238.000.- Ft, azaz 

Kettőszázharmincnyolcezer forint összegben állapítja meg. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy 

a) a megállapított tiszteletdíj folyósításához szükséges intézkedéseket tegye meg, 

b) e döntésre a költségvetés összeállítása során legyen figyelemmel. 

 

Határidő: a) folyósítás előkészítésére: 2022. február 28. 

                  b) költségvetés összeállítására. 2022. február 24. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

22/2022.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően Miskolczi Ferenc társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítését 2022. 

február 1. napjától 35.700.- Ft, azaz Harmincötezerhétszáz forint összegben állapítja meg. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy 

a) a megállapított tiszteletdíj folyósításához szükséges intézkedéseket tegye meg, 

b) e döntésre a költségvetés összeállítása során legyen figyelemmel. 

Határidő: a) folyósítás előkészítésére: 2022. február 28. 

                  b) költségvetés összeállítására: 2022. február 24. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

23/2022.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 2022. 

február 24-i képviselő-testületi ülésre az alábbi szempontokat figyelembe véve készítse elő a 

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

önkormányzati rendelet 4. mellékletének módosítását: 

 

• a képviselői tiszteletdíj: 107.000.- forintra, 

• a bizottsági tagok tiszteletdíja: 72.000.- forintra, 

• a bizottsági elnökök tiszteletdíja: 80.000.- forintra 

módosuljon.  
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Határidő: 2022. február 24. 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

24/2022.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2022.(I.20.) számú 

határozatának 1.d) pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

„d) a köztisztviselők minősítése alapján a Kttv. 234/A. §-a szerinti alapilletmény-eltérítés, 

és a Kttv. 235. § (1) bekezdése szerinti személyi illetmény megállapításához 631.348 ezer 

forint bértömegre,  

[fedezetet biztosít.]  

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt és a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet 

előkészítésénél a határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

Határidő: költségvetési rendelet előkészítése 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

              Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

25/2022.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2022.(I.20.) számú 

határozatának 2.2. pontját az alábbiak szerint kiegészíti és a havi bértömeg összegét ennek 

megfelelően biztosítja: 

 

„.2.2.3. Az óvoda két üres óvodapedagógusi álláshelyére 403 000 Ft/hó/fő illetménynek 

megfelelő bértömeget biztosít.  

Havi bértömeg: 12.197.051.- Ft.” 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt és a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet 

előkészítésénél a határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: költségvetési rendelet előkészítése 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

              Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

26/2022.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

16. számú részletező tábla alapján elfogadja az ÓVODA 2022. évi működési költségvetésének 

tervezetét 155.936 ezer Ft bevétellel és 244.294 ezer Ft kiadással. 
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Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

(A 16. Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda részletező tábla a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

27/2022.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Óvoda 2022. évi felhalmozási 

kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 500 

1 db udvari játék 1.800 

Felújítás  

Külső lépcsők felújítása (gazdasági bejárat, II. bejárat) 1.650 

Logopédiai szoba (ajtórendszer kiváltás, hangszigetelés) 800 

Tornaterem szigetelés tervezés 300 

Tornaterem szigetelés kivitelezés 6.000 

Óvoda hűtésének kialakításához szükséges szakértői 

vélemény elkészítése 3.000 

Összesen: 14 050 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

28/2020.(II.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

18. számú részletező tábla alapján elfogadja a GONDOZÁSI KÖZPONT 2022. évi működési 

költségvetésének tervezetét 99.074 ezer Ft bevétellel és 185.178 ezer Ft kiadással. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

(A 18. "Gondozási Központ” részletező tábla a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

29/2022.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Gondozási Központ 2022. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 500 

Bölcsőde faház mászókával 1.115 

3 db notebook programmal (védőnők, családsegítő) 1.170 

2 db külső mentőegység (védőnők, családsegítő) 400 

edényszárító (szociális étkeztetés) 310 

Összesen: 3.495 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

30/2022.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

17. számú részletező tábla alapján elfogadja a KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2022. évi 

működési költségvetésének tervezetét 12.262 ezer Ft bevétellel és 147.703 ezer Ft kiadással. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

(A 17. " Közösségi ház és Könyvtár” részletező tábla a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

31/2022.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közösségi Ház és Könyvtár 

2022. évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 1.500 
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Digitiális keverőpulthoz színpadi digitális csatlakozósor 1.170 

2 db előadói fejmikrofon 520 

1 db adáslebonyolító bemeneti kártya bővítés (TV) 1.650 

1 db rendezvényszervezői laptop (+windows + office) 535 

1 db nagyteljesítményű laptop videó vágásra (+windows + 

office) 785 

1 db nyersanyagtároló számítógép (+windows) 675 

3 db Sony kamera a hozzátartozó felszerelésekkel 13.168 

1 db Intercom rendszer 500 

1 db stabilizátoros forgatási szett 1.671 

1 db windows 10 pro (könyvtári gépre), 3 db Microsoft 

Office (2 szerkesztői, 1 könyvtári gépre) 405 

reflektor szett 300 

1 db félautomata defibrillátor 600 

Felújítás  

Stúdió hangszigetelés tervezés 200 

Riasztórendszer cseréje 323 

Összesen: 24.002 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

32/2022.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a 

Településfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság javaslatát, mely szerint a Polgármesteri 

Hivatal dologi kiadások 27. sorára (Informatikai szolgáltatások igénybevétele) előirányzott 10 

millió forint helyett 8 millió forint legyen.  

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

33/2022.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 1. 

számú részletező tábla alapján elfogadja a POLGÁRMESTERI HIVATAL 2022. évi működési 

költségvetésének tervezetét 74.023 ezer Ft bevétellel és 207.325 ezer Ft kiadással. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

(Az 1. "Polgármesteri Hivatal” részletező tábla a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

34/2022.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 2. 

számú részletező tábla alapján elfogadja az ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT 2022. 

évi működési költségvetésének tervezetét 36 ezer Ft bevétellel és 1.315 ezer Ft kiadással. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

(A "2. Állategészségügyi szolgálat” részletező tábla a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

35/2022.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

3. számú részletező tábla alapján elfogadja a KÖZVILÁGÍTÁS 2022. évi működési 

költségvetésének tervezetét 7.035 Ft bevétellel és 27.940 ezer Ft kiadással. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

(A "3. Közvilágítás” részletező tábla a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

36/2022.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 4. 

számú részletező tábla alapján elfogadja a KÖZTEMETŐ 2022. évi működési költségvetésének 

tervezetét 3.788 ezer Ft bevétellel és 12.497 ezer Ft kiadással. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

(A " 4. Köztemető” részletező tábla a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

37/2022.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 
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Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 5. 

számú részletező tábla alapján elfogadja a NEM VESZÉLYES HULLADÉK KEZELÉSE, 

KÖZTISZTASÁG 2022. évi működési költségvetésének tervezetét 0 Ft bevétellel és 13.990 

ezer Ft kiadással. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

(Az "5. Nem veszélyes hulladékkezelés, köztisztaság” részletező tábla a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

38/2022.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 6. 

számú részletező tábla alapján elfogadja a ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS 2022. évi működési 

költségvetésének tervezetét 13.187 Ft bevétellel és 80.201 ezer Ft kiadással. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

(A "6. Zöldterület-kezelés” részletező tábla a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

39/2022.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 7. 

számú részletező tábla alapján elfogadja a KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 2022. évi működési 

költségvetésének tervezetét 6.700 ezer Ft bevétellel és 36.914 ezer Ft kiadással. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

(A "7. Községgazdálkodás” részletező tábla a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

40/2022.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 
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Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 8. 

számú részletező tábla alapján elfogadja a PARK, FÜRDŐ, STRAND ÉS TÓ ÜZEMELTETÉS 

2022. évi működési költségvetésének tervezetét 0 Ft bevétellel és 13.186 ezer Ft kiadással. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

(A " 8. Strand és tó üzemeltetés” részletező tábla a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

41/2022.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 9. 

számú részletező tábla alapján elfogadja a SPORTLÉTESÍTMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE ÉS 

FEJLESZTÉSE 2022. évi működési költségvetésének tervezetét 0 Ft bevétellel és 4.166 ezer 

Ft kiadással. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

(A "9. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése” részletező tábla a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

42/2022.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

10. számú részletező tábla alapján elfogadja az UTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE 2022. évi 

működési költségvetésének tervezetét 5003 ezer Ft bevétellel és 19.174 ezer Ft kiadással. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

(A " 10. Utak, hidak” részletező tábla a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

43/2022.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 
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Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

11. számú részletező tábla alapján elfogadja a VÍZELLÁTÁS, FELSZÍNI VÍZELVEZETÉS, 

IVÓVÍZ ÉS SZENNYVÍZ 2022. évi működési költségvetésének tervezetét 0 Ft bevétellel és 

4.555 ezer Ft kiadással. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

(A "11. Vízellátás, Felszíni vízelvezetés, Ivóvíz és Szennyvíz” részletező tábla a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

44/2022.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

12. számú részletező tábla alapján elfogadja az ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL VALÓ 

GAZDÁLKODÁS (ORVOSI RENDELŐ) 2022. évi működési költségvetésének tervezetét 

1.270 Ft bevétellel és 3.429 ezer Ft kiadással. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

(A "12. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (Orvosi Rendelő)” részletező tábla a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

45/2022.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

13. számú részletező tábla alapján elfogadja a HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS 2022. évi 

működési költségvetésének tervezetét 15.839 Ft bevétellel és 24.871 ezer Ft kiadással. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

(A "13. Háziorvosi alapellátás” részletező tábla a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

46/2022.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

14. számú részletező tábla alapján elfogadja a SZAKFELADATRA NEM SOROLHATÓ 

FELADATOK 2022. évi működési költségvetésének tervezetét 16.642 ezer Ft bevétellel és 

58.074 ezer Ft kiadással. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

(A "14. Szakfeladatra nem sorolható feladatok” részletező tábla a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

47/2022.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

15. számú részletező tábla alapján elfogadja Az ISKOLA- GYERMEKÉTKEZETÉS 2022. évi 

működési költségvetésének tervezetét 13.190 Ft bevétellel és 58.866 ezer Ft kiadással. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

(A "15. Iskola-Gyermekétkeztetés” részletező tábla a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

48/2022.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Dombi Norbert 

képviselő javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület az Átadott pénzeszközök 

költségvetésének 6. sorában, a civil szervezetek támogatására (testületi hatáskör) 4 millió 

forintot irányozzon elő. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

49/2022.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 



21 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

„II. Átadott pénzeszközök 2022. évi költségvetése” részletező tábla alapján az ÁTADOTT 

PÉNZESZKÖZÖK költségvetési tervezetét 62.583 ezer Ft kiadással elfogadja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

(A "II. Átadott pénzeszközök” részletező tábla a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

50/2022.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Pénzügyi 

Bizottság javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület a Szociálpolitikai juttatások 

költségvetésében a létfenntartási támogatásra 14 millió forintot irányozzon elő. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

51/2022.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

„III. Szociálpolitikai juttatások 2022. évi költségvetése” részletező tábla alapján a 

SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK költségvetési tervezetét 0 Ft bevétellel és 52.075 ezer 

Ft kiadással elfogadja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

(A "III. Szociálpolitikai juttatások Önkormányzat” részletező tábla a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

52/2022.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Iskola 2022. évi felhalmozási 

kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 500 

Felújítás  

Garanciális visszatartás: Berhidai út 54. lépcső 251 
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Garanciális visszatartás: előtető 190 

Garanciális visszatartás: ablakcsere 15 

Garanciális visszatartás: kosárlabda pálya műanyag borítás 218 

Összesen: 1.174 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

53/2022.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2022. 

évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

 Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 1.000 

6 db 24’-os monitor 480 

1 db jegyzőkönyvvezetői laptop 390 

Felújítás  

Vagyonvédelmi kamerarendszer korszerűsítése 233 

Házasságkötő terem világítás csere  720 

 Összesen: 2.823 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

54/2022.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Temető 2022. évi felhalmozási 

kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 300 

Szóróparcella tervezés, engedélyezés 2.000 

Temetőkerítés tervezés 320 

Temetőkerítés kivitelezés 11.000 

Összesen: 13.620 
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Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

55/2022.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Pénzügyi 

Bizottság javaslatát, mely szerint a Községgazdálkodás költségvetéséből kerüljön ki a 

Térfigyelő kamerarendszerre előirányzott 3 millió forint. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

56/2022.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Községgazdálkodás 2022. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 300 

Rendezési terv 656 

Térfigyelő kamerarendszer bővítés 3.000 

Garázstelep koncepcióterv 4.000 

Garázstelep engedélyezési terv 4.350 

Szolgálati lakások (Bölcsőde) engedélyezési terv 3.000 

Szolgálati lakások (Bölcsőde) kiviteli terv 4.900 

Fűnyírógép (MFP) 3.700 

Gyomseprű (MFP) 1.970 

Ágapró gép (MFP) 9.670 

Felújítás  

Berhidai út 64. lakásfelújítás 4.000 

Összesen: 39.546 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

57/2022.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 
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Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tó 2022. évi felhalmozási 

kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 3.400 

Stégbejáró 255 

Felújítás  

Hídfelújítás 10.000 

Összesen: 13.655 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

10. Strand 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

58/2022.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Strand 2022. évi felhalmozási 

kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Strand tervezés 15.685 

Összesen: 15.685 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

59/2022.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Parkfenntartás 2022. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 400 

Játszótéri eszközök 7.000 

Összesen: 7.400 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  
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Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

60/2022.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Utak, hidak 2022. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 1.000 

Garanciális visszatartás járda építés (Bánya u. - Kaposi 

víztározó) 183 

Garanciális visszatartás (Ifjúság útja - Temető utca) 629 

Garanciális visszatartás (2014. előtti) 214 

Sebességmérő áthelyezés 1.500 

Nyárfa köz kivitelezés 53.000 

Nyárfa köz műszaki ellenőrzés 1.000 

Iskola u.-Berhidai út áteresz tervezés, engedélyeztetés 390 

Felújítás  

Garanciális visszatartás: járda (Újmandulás, Klapka, 

Kazinczy, Kosztolányi) 1.681 

Újmandulás utca járda építés 26.410 

Újmandulás utca járda műszaki ellenőrzés 1.320 

Hunyadi utca útfelújítás tervezés 400 

Összesen: 87.727 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

61/2022.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közvilágítás 2022. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Garanciális visszatartás (Ifjúság u. - Temető u.) 160 

Nyárfa köz közvilágítás kivitelezés 11.330 

Nyárfa köz közvilágítás műszaki ellenőrzés 300 

Közvilágítás hálózatbővítés 2.000 
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Összesen: 13.790 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

62/2022.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ivóvíz, szennyvíz 2022. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kút villamos energia kiváltás (GFT) 3.000 

Összesen: 3.000 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

63/2022.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Orvosi rendelő 2022. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Orvosi rendelő (felnőtt) 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 720 

Talajmechanikai szakvélemény, szerkezeti 

megerősítés szakvélemény 430 

Gyermekorvosi rendelő 

Beruházás  

Kisértékű tárgyi eszközök 400 

Számítógép + Visual Xnet medikai szoftver 650 

Felújítás  

Homlokzati nyílászáró csere 3.200 

Összesen: 5.400 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  
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Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

64/2022.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Köztisztaság 2022. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 1.500 

Hulladékudvar tervezés, engedélyezés 5.000 

Összesen: 6.500 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

65/2022.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Nagyné Szigeti 

Mária képviselő javaslatát, mely szerint a Sporttelep felhalmozási kiadások 17.8 sorára 

(Futópálya megvilágítás) előirányzott 2 millió forint helyett 6 millió forint legyen. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

66/2022.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sporttelep 2022. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Kisértékű tárgyi eszközök 300 

Vagyonvédelmi kamerarendszer 2.000 

Eredményjelző tartószerkezet 250 

Futópálya megvilágítás 2.000 

Cserepad aljzat 300 

Felújítás  

Szivattyúház bélelés 500 

Tekepálya, wc, előtér, öltöző felújítás 2.060 

Vendégzuhanyzó szellőzés 130 

Összesen: 7.540 
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Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

67/2022.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szakfeladatra nem sorolható 

önkormányzati feladatok 2022. évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Képviselői laptop (9 db) 3.500 

Összesen: 3.500 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

68/2022.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ingatlanvásárlás 2022. évi 

felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Beruházás ezer Ft 

Lakásvásárlás Berhidai út 64. 15.000 

Összesen: 15.000 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

69/2022.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés 

tervezetben a céltartalékot az alábbiak szerint fogadja el:  
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Céltartalék 

a) Környezetvédelmi alap      3.111 ezer forint 

b) Lakóház energetikai program   15.000 ezer forint 

c) Civil szervezetek pályázati önrésze    5.000 ezer forint 

d) Strand              282.000 ezer forint 

e) Orvosi letelepedéséhez szükséges  

családi ház vásárlása       30.000 ezer forint 

f) Jégpálya       18.000 ezer forint 

g) Óvoda hűtése               7.000 ezer forint 

h) Kutyafuttató           2.000 ezer forint 

összesen:               362.111 ezer forint 

     

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

70/2022.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés 

tervezetben a céltartalékot az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Általános tartalék     11.872 ezer forint 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

71/2022.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester által előterjesztett 

költségvetési munkaanyag és a Képviselő-testület által elfogadott módosítások alapján Pétfürdő 

Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetésének  

bevételi főösszegét 1.300.762 ezer Ft-ban,  

kiadási főösszegét  2.229.508 ezer Ft-ban,  

 

a hiányt – melynek fedezete a várható 2021. évi költségvetési maradvány –    928.746 ezer Ft-

ban állapítja meg. 
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Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

72/2022.(II.10.) 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 4 ME. Lemeztető Kft. között 4 db mobilgarázs beszerzése tárgyban a vállalkozó által 

megadott áron a beszerzésre vonatkozó szerződés megkötéséhez szükséges – 

kötelezettségvállaláshoz a jóváhagyást megadja. 

 

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

 

Határidő: 2022. február 11. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

73/2022.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 2022. évi, 

összesen 47 nap szabadságának ütemezését – az előterjesztésében jelzett igényét figyelembe 

véve – az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

1.) 2021. évről áthozott szabadság igénybevétele 2022. március 31-ig: 

           a) 2022. január 21.     1 nap 

           b) alkalom szerint 1-1 napok               7 nap 

 

2.) A polgármester egybefüggő szabadságai  

           a) 2022. április 25. és 2022. április 29.  között  6 nap  

           b) 2022. augusztus 1. és 2022. augusztus 12. között  10 nap  

           c) 2022. december 19. és december 31. között           10 nap 

 

3.) A Képviselő-testület biztosítja a fennmaradó 13 nap alkalom szerinti kivételét a 

polgármester részére.  

              

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Éva polgármester és 

                            Szabóné Czifra Melinda jegyző 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

74/2022.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános pályázatot ír ki a 

 

„Panelkuckó” Napközi Otthonos Óvoda  

Pétfürdő, Liszt Ferenc u. 17. 

 

magasabb vezetői - óvodavezető - beosztásának betöltésére a határozat mellékletét képező 

pályázati felhívás közzétételével. 

  

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a felhívás közzétételéről a kormányzati 

személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (személyügyi központ) internetes oldalán, az 

önkormányzat internetes oldalán, a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a helyi TV 

képújságjában, valamint a környékbeli Szuperinfókban gondoskodjék.  

 

Határidő: 2022. február 18. 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

75/2022.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Panelkuckó Napköziotthonos 

Óvoda vezetőjének tartós távolléte - kötelező felmentési ideje - miatt, az óvoda hatályos 

Szervezeti és Működési Szabályzatának 5.2. pontjában foglaltaknak megfelelően Szluka 

Ferencné, 8100 Várpalota, Vörösmarty utca 52. szám alatti lakost 2022. április 1. napjától 

2022. július 31. terjedő határozott időre megbízza a „Panelkuckó” Napköziotthonos Óvoda 

vezetésével kapcsolatos óvodavezetői feladatok ellátásával.   

 

A Képviselő-testület Szluka Ferencné intézményvezetői pótlékát a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC törvény 8. melléklete alapján 80 %-ban állapítja meg.  

 

Felkéri az egyéb munkáltatói jogkört gyakorló polgármestert, hogy a vezetői megbízással 

kapcsolatos munkáltatói teendőket végezze el.  

 

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

76/2022.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Humán Bizottságot, 

hogy a Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői (magasabb vezető) beosztására 

közzétett pályázati felhívásra pályázatot benyújtók meghallgatására és a pályázatok 
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véleményezésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § (6) 

bekezdésének előírása szerint létrehozandó bizottságként járjon el. 

 

Határidő a bizottság írásbeli véleményének polgármesterhez történő  

                benyújtására: 2022. május 10. 

Felelős: a Humán Bizottság elnöke 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

77/2022.(II.10.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/A. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

Kovácsné Bényi Csilla, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakost 2022. március 1. 

napjától Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata által működtetett iskolai konyhák és ebédlők 

konyhai és takarítói feladatok ellátására, 9236 FEOR számú konyhás, takarító munkakör teljes 

munkaidőben (heti 40 óra) történő foglalkoztatással kinevezi.  

 

Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 61. §-a, 

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 7. melléklete 

szerinti bértábla, valamint Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 

2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 15/2021. (XII.17.) önkormányzati rendelete alapján 

bruttó 200.000,- Ft + alapilletménye 32%-ában megállapított fenntartói illetménykiegészítés 

összegében állapítja meg. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy egyéb munkáltatói jogkörében eljárva Kovácsné Bényi Csilla 

kinevezési okmányainak elkészítéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2022. február 20. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

78/2022.(II.21.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

I. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtására felhatalmazást 

adott 13/2022.(I.20.) számú határozatát a hiánypótlásokra tekintettel visszavonja és helyette az 

e határozat II. része szerinti módosított tartalmú új határozatot hoz. 

 

II. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatban jelölt 

belterületi járdák felújítása jogcímű alcélra.  

 

Megvalósítandó felújítás: Pétfürdő Újmandulás utca járdafelújítás 130 fm (2030 hrsz) 

A kivitelezés során támogatható munkák költsége:  

Kivitelezés (elsődleges cél):      bruttó  25.585.420,- Ft 

Egyéb kapcsolódó célok (forgalomkorlátozás, tábla áthelyezés):  bruttó       257.175,- Ft 
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Egyéb közvetlen költségek (szakfelügyelet, műszaki ellenőrzés):  bruttó       547.150,- Ft 

Összesen:         bruttó 26.389.745,- Ft 

Igényelhető támogatás 13.194.872,- Ft 

 

A Képviselő-testület az 50 % önrészt - 13.194.873,- Ft-ot - a 2022. évi költségvetésében 

biztosítja.  

 

III.   A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a benyújtott pályázat elbírálásához szükséges 

hiánypótlás benyújtására.  

 

Határidő: 2022. február 22. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

79/2022.(II.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 „Lakóházak energetikai 

felújításának támogatására beérkezett pályázat elbírálása (Iváncsics Mónika)” tárgyú, 

38/2022. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

80/2022.(II.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 „„Az Ady Endre 11. sz. 

családi házas ingatlan megvásárlása” tárgyú, 37/2022. számú előterjesztés zárt ülésen történő 

tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

81/2022.(II.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

1. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Dr. 

Juhász Béláné 4/4 tulajdoni hányadában levő, természetben Pétfürdő, Ady Endre utca 11. szám 

alatti (2289 hrsz), kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 913 m2 területű 

ingatlant a megtekintett állapotban, valamint a tulajdonilap bejegyzései tartalmának 

ismeretében (2 lakás bejegyzés, bejegyzett jelzálogjog az OTP Bank Zrt javára, valamint ennek 

biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom) 46.900.000,- Ft, azaz negyvenhat-millió 

kilencszázezer forint összegért megvásárolja.  

2. A Képviselő-testület megbízza Dr. Bártfai Bence egyéni ügyvédet az adásvételi szerződés 

elkészítésével az alábbi feltételek szerint: 

2.1. A vételár összegét az önkormányzat ügyvédi letétbe helyezi Dr. Bártfai Bence ügyvédnél.  
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2.2. A vételár összegéből - az eladó megbízása alapján - eljáró ügyvéd 

a) kiegyenlíti az ingatlanon fennálló tartozást, 

b) az ingatlant terhelő jelzálogjog Földhivatali törlésének költségét, 

c) fenti megbízás kapcsán felmerülő összes ügyvédi költségét.   

2.3. A vételár összegéből a fenti költségek kiegyenlítése után fennmaradó összeget eljáró 

ügyvéd eladó bankszámlájára átutalja. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés elkészíttetésére 

és aláírására. Az adásvételi szerződés elkészítésével kapcsolatos költségek az Önkormányzatot 

terhelik. 

4. Az ingatlanvásárlás fedezete a 2022. évi költségvetés orvos letelepedéséhez családi ház 

vásárlásra elkülönített céltartalék, valamint a Strand céltartalék összegéből 17.900 ezer Ft. 

       

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen döntésre a költségvetés soron 

következő módosításakor legyen figyelemmel. 

 

Határidő: a) eladó értesítésére: 2022. február 25. 

                 b) eladó szándéknyilatkozatát követően folyamatos   

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

82/2022.(II.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, 

Juhász Gyula u. 18. szám alatti lakóépület felújításához Iváncsics Mónika 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakost 1.800.000, - Ft vissza nem térítendő támogatásban 

részesíti. 

 

Fedezet a 2022. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2022. március 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a zárt ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

83/2022.(II.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglalt kötelezettségének eleget téve saját bevételeinek és 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 

három évre várható összegét e határozat melléklete szerint állapítja meg. 
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(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

84/2022.(II.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

324/2021.(IX.2.),      380/2021.(X.28.),    391/2021.(XI.25.),     405/2021.(XI.25.), 

408/2021.(XI.25.),   411/2021.(XI.25.),   427/2021.(XII.16.),   428/2021.(XII.16.), 

6/2022.(I.20.),             7/2022.(I.20.),         8/2022.(I.20.),         10/2022.(I.20.), 

11/2022.(I.20.),        13/2022.(I.20.),        14/2022.(I.20.),         16/2022.(I.20.), 

19/2022.(I.20.),       20/2022.(I.20.). 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

85/2022.(II.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. évi közbeszerzési tervét e 

határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

Felkéri a jegyzőt, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (2) bekezdés 

a) pontja szerinti közzétételéről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző  

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

86/2022.(II.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közösségi Ház és Könyvtár 

2021. évi közművelődési szakmai tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

87/2022.(II.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78/I. § (4) 

bekezdés b) pontja alapján a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 2022. évi Közművelődési 

munkatervét, valamint annak részeként az éves szolgáltatási tervét e határozat mellékleteként 

jóváhagyja. 

 

Határidő: a) a határozat megküldésére: 2022. március 10. 

https://uj.jogtar.hu/
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                  b) a szolgáltatási terv helyi közzétételére: 2022. március 15. 

Felelős:  a) pontért: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

               b) pontért: Angeli Katalin intézményvezető 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

88/2022.(II.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 65.§ (2a) 

bekezdésében foglaltak szerint a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár  

a) 2021. évi Könyvtári szakmai beszámolóját e határozat 1. mellékleteként, 

b) 2022. évi Könyvtári szakmai munkatervét e határozat 2. mellékleteként 

elfogadja. 

 

Felkéri az Intézmény Vezetőjét, hogy az elfogadott munkatervet és beszámolót küldje meg a 

megyei hatókörű városi könyvtár részére 

 

Határidő: a) a határozat intézmény részére történő megküldésre: 2022. március 10. 

       b) a munkaterv és beszámoló megküldésére: 2022. március 15. 

Felelős: a) pontért: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

   b) pontért Angeli Katalin igazgató 

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

89/2022.(II.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

1. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétkomm Kft. 

ügyvezetőjének munkabérét 2022. január 1-től – a Pétkomm Kft ügyvezetője, a felügyelő 

bizottság tagjai és a képviselő-testület által meghatározott vezető állású munkavállalói 

javadalmazásának módjáról, mértékérnek főbb elveiről, annak rendszeréről szóló 

szabályzatban meghatározott kereten belül 612.000,- Ft-ban (mely a jelenlegi minimálbér 3,06-

szorosa) állapítja meg. 

 

2. Az 1. pontban foglalt döntésnek megfelelően a 2019. április 12-én kötött munkaszerződés 

5.1. pontjában rögzített díjazás 612.000,- Ft-ra módosul. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatot küldje meg a Pétkomm Kft. 

ügyvezetőjének. 

 

Határidő: 2022. február 28. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

 

https://uj.jogtar.hu/
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

90/2022.(II.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Bizottság, a 

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

beszámolót elfogadja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

91/2022.(II.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás, valamint a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1)-(4) bekezdésében foglalt előírások alapján 

az óvodai beíratások időpontját a határozat mellékletét képező „Közlemény” közzétételével 

 

                                   2022. április 25. (hétfőn)         8.00 órától  16.00 óráig 

                                   2022. április 26. (kedden)       8.00 órától  16.00 óráig 

határozza meg. 

A hirdetmény közzétételének helye:  

a) a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája,  

b) az önkormányzat honlapja,  

c) a Pétfürdői Közösségi Televízió képújsága,  

d) a Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda hirdetőtáblája.  

 

Határidő a közzétételre: 2022. március 25.  

Felelős    az a-b) pont szerinti közzétételért: Szabóné Czifra Melinda jegyző, 

    a c) szerinti közzétételért: Angeli Katalin főszerkesztő 

    a d) pont szerinti közzétételért: Szluka Ferencné óvodavezető-helyettes 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

92/2022.(II.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

támogatni kívánt cél a támogatott nyilatkozata szerint meghiúsult – a 152/2019. (III.28.) számú 

határozatát visszavonja. 

 

A határozat alapján 2019. április 2-án megkötött Támogatási szerződés VII/1.2. pontjában 

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

Tündével történő közlésével egyidejűleg megszűnik. 

 

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

sem merül fel.  

 

A Képviselő-testület a 152/2019.(III.28.) számú határozat visszavonásával felszabaduló 

1.200.000,- Ft-ot céltartalékba helyezi.  
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Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa Szabó Tündét, valamint arra, hogy 

a költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.  

 

Határidő: a költségvetési rendelet módosítása 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

93/2022.(II.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen működő 

szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait - a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján - az alábbiak szerint választja meg: 

 

Szavazatszámláló bizottságok tagjai: 

 1. Andóné Horváth Erzsébet  

 2. Balogh Zoltánné  

 3. Csincsiné Koltay Gabriella  

 4. Fenyő Tibor 

 5. Németh Ibolya 

 6. Percze Csenge 

 7. Pék Ágnes 

 8. Sipos Miklós 

 9. Somogyiné Hanák Tímea  

10. Soós Richárd  

11. Takács Lászlóné  

12. Torma Attila 

13. Varga Judit 

14. Wimmer Sára 

15. Wimmerné Balogh Csilla 

 

Szavazatszámláló bizottságok póttagjai: 

 1. Belák Tamás 

 2. Magyarósi-Nagy Andrea 

 3. Nagy Andrásné  

 4. Nehiba Andrea 

 5. Kovács Szilvia 

 6. Fenyő Dominika 

 7. Csincsi Botond 

 8. Szántó Lajosné 

 9. Varga Dóra 

10. Filó Gyöngyi 

11. Mirankó Mária 

12. Szuper Judit 

 

Határidő: a jogszabályi előírások szerint 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

94/2022.(II.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Péti 

Munkás Testedzők Egyesülete között a 84/2018.(II.22.) számú képviselő-testületi határozattal 

az önkormányzati sport közfeladatok ellátására létrejött Együttműködési és feladatellátási 

szerződést jelen határozat mellékleteként módosítja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosításának aláírására.  

 

Határidő: a szerződés módosítás aláírására: 2022. február 28.                

Felelős: mindkét pontért: Horváth Éva polgármester      

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

         

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

95/2022.(II.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

1) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Várpalota 

Kistérség Többcélú Társulása és az Önkormányzat között a jogi segítségnyújtó tevékenység 

ellátása és finanszírozása tárgyában kötendő 2022. évi megállapodást, egyben felhatalmazza a 

polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

2) A megállapodás jelen határozat mellékletét képezi. 

 

3) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás elfogadásáról Várpalota 

Kistérség Többcélú Társulását értesítse. 

 

 

Határidő: a megállapodás megkötésére: azonnal 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

  

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

96/2022.(III.17.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdő nagyközség 

közlekedési koncepciójának lakossági ismertetése során úgy határozott, hogy a 1812/8 hrsz-ú 

önkormányzati területen parkolóhelyet jelöl ki. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatot küldje meg Demény Zoltán szakértőnek.  

 

Határidő határozat megküldésére: 2022. március 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

97/2022.(III.17.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdő nagyközség 

közlekedési koncepciójának lakossági ismertetése során úgy határozott, hogy a koncepcióban 

jelenjen meg forgalomcsillapító küszöb telepítése az Akácfa utcában.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatot küldje meg Demény Zoltán szakértőnek.  

 

Határidő határozat megküldésére: 2022. március 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

98/2022.(III.17.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdő nagyközség 

közlekedési koncepciójának lakossági ismertetése során úgy határozott, hogy a koncepcióban 

jelenjen meg a Pétfürdőről Berhida felé kivezető úton forgalomlassító sziget létesítése. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatot küldje meg Demény Zoltán szakértőnek.  

 

Határidő határozat megküldésére: 2022. március 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

99/2022.(III.17.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdő nagyközség 

közlekedési koncepciójának lakossági ismertetése során úgy határozott, hogy a koncepcióban 

jelenjen meg a Hősök terére bemenő forgalomnak a Szabadtéri Büfé előtti szakaszra (szerviz 

út) terelése, továbbá a Büfé előtti szakaszok (két csatlakozás közötti és a szervízút) 

egyirányúsítása.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatot küldje meg Demény Zoltán szakértőnek.  

 

Határidő határozat megküldésére: 2022. március 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

100/2022.(II.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 „Lakóházak energetikai 
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felújításának támogatására beérkezett pályázat elbírálása (Tóth István)” tárgyú, 56/2022. 

számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

101/2022.(III.31.) 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 „Tulajdonosi jóváhagyás 

megadása – telephely célját szolgáló terület vásárlása” tárgyú, 55/2022. számú előterjesztés 

zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

102/2022.(III.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó- 

Parancsnokság beszámolóját a 2021. évi tevékenységéről elfogadja.  

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-

Parancsnokság tűzoltóparancsnokának. 

 

Határidő: 2022. május 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

103/2022.(III.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdői Gondozási Központ 

beszámolóját a 2021. évi tevékenységéről elfogadja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

104/2022.(III.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 9. § b) pontjában foglalt irányítási hatáskörében eljárva - a Pétfürdői 

Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg az intézmény részére. 

 

Határidő: 2022. április 15. 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

105/2022.(III.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontja szerinti 

feladatkörében eljárva - a Pétfürdői Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat működésére vonatkozó szakmai programját jóváhagyja. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg az intézmény részére. 

 

Határidő: 2022. április 15. 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

106/2022.(III.31.) 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 DS Gázszerelő Bt. között „Pétfürdő, Berhidai út 6/A. szám alatti volt Polgármesteri 

Hivatal távhővezetékének áthelyezése” tárgyban a vállalkozó által benyújtott ajánlatban 

szereplő nettó 14.999.177,- Ft vállalkozási díjjal, a feladat elvégzésére vonatkozó vállalkozási 

szerződés megkötéséhez szükséges – kötelezettségvállaláshoz a jóváhagyást megadja.  

 

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

 

 

Határidő: 2022. április 8. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

107/2022.(III.31.) 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 Dömper Kft. között a „Pétfürdő, 1526/10. és a 1526/11. hrsz-ú kivett, beépítetlen 

11002 m2 belterület megvételéhez” nettó 16.000.000,- forintos vételi ajánlat tételéhez 

szükséges – kötelezettségvállaláshoz a jóváhagyást megadja.  

 

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

 

Határidő: 2022. április 8. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

108/2022.(III.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Pétkomm Kft. 

ügyvezetőjét, hogy a Pétfürdő, 1526/10. és 1526/11. hrsz-ú kivett, beépítetlen 11002 m2 

belterület megvételével kapcsolatos egyeztetések folyamán az alap vételi ajánlati áron felül 

maximum xx %-os eltéréssel emelhessen a vételi árajánlaton, amennyiben a Dömper Kft. az 

első ajánlatot nem fogadja el.  

 

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

 

Határidő: 2022. április 8. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(a határozatban meghatározott % mértéke a tárgyalások lezárása után lesz nyilvános) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

109/2022.(III.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 13/2018.(X.31.) 

önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a tűzmegelőzés, tűzoltás, műszaki mentés, 

katasztrófa elhárítás területén folytatott kimagasló tevékenysége elismeréséül   

Virág Gábornak 

„Pétfürdő 2021. év Hivatásos Tűzoltója” 

kitűntető címet adományozza. 

 

 

Határidő: 2022. év Flórián nap 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(a díjazott személye a díj átadása után lesz nyilvános) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

110/2022.(III.31.) 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, 

Tiborc utca 7. szám alatti lakóépület felújításához Tóth István xxxxxxxxxxxxxxxxxxx alatti 

lakost 1.200.000, - Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Fedezet a 2022. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 
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Határidő: szerződés megkötésére 2022. április 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

111/2022.(III.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár Alapítványt 2022. 

évben 800.000, - Ft-tal támogatja.  

A támogatás az alábbi feladatokra használható fel: 

a) tanulók részvétele tanulmányi versenyeken és díjazása, 

b) erdei iskola, 

d) tanulmányi kirándulások. 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa az alapítványt, valamint 

felhatalmazza a Támogatási szerződés megkötésére.  

 

Határidő: tájékoztatás: 2022. április 10. 

                  szerződéskötés: 2022. április 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

112/2022.(III.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdő Sportjáért 

Alapítványt 2022. évben 1.150.000,- Ft-tal támogatja, melyből 

a) működésre felhasználható összeg: 800.000,- Ft, 

b) önkormányzati és saját rendezésű versenyekre felhasználható  350.000,- Ft      

az alábbiak szerint: 

ba) tekeversenyek lebonyolítása, díjazása 250.000,- Ft, 

bb) térségi focitorna               50.000,- Ft, 

bc) függetlenség napi sakkverseny              50.000,- Ft. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa az alapítványt, valamint 

felhatalmazza a Támogatási szerződés megkötésére.  

 

Határidő: tájékoztatás: 2022. április 10. 

                  szerződéskötés: 2022. április 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

113/2022.(III.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakosság önszerveződő 

közösségeinek pénzügyi támogatásáról szóló 21/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet 7. § (4) 
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bekezdésére hivatkozással hiánypótlás keretében a felkéri a Panelkuckó Alapítvány elnökét, 

hogy érdeklődje meg a Várpalotai Tanuszodától, hogy évi 10 alkalomra tudja-e fogadni a 

pétfürdői nagycsoportos óvodásokat. Pozitív válasz esetén aktualizálja a 2022. évre benyújtott 

pályázatát.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa az alapítványt.  

 

Határidő a) tájékoztatásra: 2022. április 10. 

                b)hiánypótlásra: a határozat kézhezvételét követően 7 nap. 

Felelős: a) pontért: Horváth Éva polgármester 

              b) pontért: Alapítvány elnöke 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

114/2022.(III.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakosság önszerveződő 

közösségeinek pénzügyi támogatásáról szóló 21/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet 7. § (4) 

bekezdésére hivatkozással felhívja a Pikk’21 Alapítványt, hogy a 2022. évre benyújtott 

támogatási igénnyel kapcsolatban az alábbiakat részletezve 7 napon belül nyújtson be 

hiánypótlást: 

- a pályázatban felsorolt tevékenységeket részletesen fejtse ki, kitérve arra, hogy kiket érint, az 

érintetteket mi alapján választja ki, 

- mit értenek speciális fejlesztés alatt?  

- a pályázati adatlap minden pontját hiánytalanul töltse ki, 

- nyújtsa be a 2022. évi részletes tervezett költségvetését, valamint a 2021. évi pénzforgalmi 

jelentését, 

- fejtse ki, hogy a 200 ezer forintos ügyvédi és segítői díj pontosan mit tartalmaz. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa az alapítványt.  

 

Határidő a) tájékoztatásra: 2022. április 10. 

                b) hiánypótlásra: a határozat kézhezvételét követően 7 nap 

Felelős: a) pontért: Horváth Éva polgármester 

              b) pontért: Alapítvány elnöke 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

115/2022.(III.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 380/2021.(X.28.) 

számú határozatát, mivel az Ifjúsági tónál a kamerarendszer áttelepítése áramvételi lehetőség 

hiánya miatt nem megvalósítható. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

116/2022.(III.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

12/2022.(I.20.), 18/2022.(I.20.), 21/2022.(II.10.), 22/2022.(II.10.), 23/2022.(II.10.), 

24/2022.(II.10.), 25/2022.(II.10.), 26/2022.(II.10.), 27/2022.(II.10.), 28/2022.(II.10.), 

29/2022.(II.10.), 30/2022.(II.10.), 31/2022.(II.10.), 33/2022.(II.10.), 34/2022.(II.10.), 

35/2022.(II.10.), 36/2022.(II.10.), 37/2022.(II.10.), 38/2022.(II.10.), 39/2022.(II.10.), 

40/2022.(II.10.), 41/2022.(II.10.), 42/2022.(II.10.), 43/2022.(II.10.), 44/2022.(II.10.), 

45/2022.(II.10.), 46/2022.(II.10.), 47/2022.(II.10.), 49/2022.(II.10.), 51/2022.(II.10.), 

52/2022.(II.10.), 53/2022.(II.10.), 54/2022.(II.10.), 56/2022.(II.10.), 57/2022.(II.10.), 

58/2022.(II.10.), 59/2022.(II.10.), 60/2022.(II.10.), 61/2022.(II.10.), 62/2022.(II.10.), 

63/2022.(II.10.), 64/2022.(II.10.), 66/2022.(II.10.), 67/2022.(II.10.), 68/2022.(II.10.), 

69/2022.(II.10.), 70/2022.(II.10.), 71/2022.(II.10.), 72/2022.(II.10.), 74/2022.(II.10.), 

77/2022.(II.10.), 78/2022.(II.21.), 81/2022.(II.24.), 82/2022.(II.24.), 87/2022.(II.24.), 

88/2022.(II.24.),     89/2022.(II.24.),    92/2022.(II.24.),     94/2022.(II.24.),     95/2022.(II.24.). 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

117/2022.(III.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, 

hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ) 2022. évi sportfejlesztési 

programjának - benne a pétfürdői műfüves pálya MLSZ általi felújításának - jóváhagyását 

követően a pályafelújításhoz szükséges önerőt az alábbiak szerint biztosítja. 

 

Felújítás költségei: 

Teljes tervezett bruttó költség:          110.387.611,- Ft 

Önerő tervezett bruttó költség:   11.038.761,- Ft 

Szükséges TAO forrás (MLSZ):   99.348.850,- Ft 

 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatot küldje meg az MLSZ igazgatójának.  

 

Határidő: 2022. április 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

  

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

118/2022.(III.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselők által használt – 

2017. júniusában beszerzett, jelenleg „0” Ft könyvszerinti értéken nyilvántartott – 9 darab 

notebookot átadja a Napsugár Alapítványnak (8105 Pétfürdő, Berhidai út 54.) iskolai 

informatikai oktatás támogatására.  
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatot küldje meg az Alapítvány 

elnökének.  

 

Határidő: 2022. április 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

119/2022.(III.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Pétkomm Kft. 

ügyvezetőjét, hogy készítsen tájékoztatót a Pétkomm Kft tevékenységi körének bővítésére a 

(zöld)hulladék szállítás lehetőségével.  

 

Határidő: a határozat megküldésére: 2022. április 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

120/2022.(III.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

Pétfürdő településen a zöldhulladék elszállításának lehetőségéről és módjáról kezdjen 

tárgyalásokat a „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Non-profit Korlátolt 

Felelősségű Társaság, mint közszolgáltató, ügyvezetőjével.  

 

A tárgyalások eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztassa. 

 

Határidő a tájékoztatásra: 2022. május havi testületi ülés  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

121/2022.(III.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 120/2022.(III.31.) 

számú határozatát.  

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy hívja meg a „VHK” Veszprémi 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét 

2022. május 31-ig egy rendkívüli testületi ülésre, melynek témája Pétfürdő 

hulladékszállításának megoldása.  

 

Határidő: 2022. május 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

122/2022.(III.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

hulladékszállítási közszolgáltatása vonatkozásában vizsgálja meg a szolgáltatóváltás 

lehetőségét.  Tekintse át a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata és a „VHK” Veszprémi 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Non-profit Kft., valamint az Észak-Balatoni Térség 

Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás és az Észak-balatoni 

Hulladékkezelési Konzorcium között jelenleg fennálló szerződéseket, hogy az milyen 

lehetőséget ad a társulásból való kilépésre, anyagi vonzata van-e.  

 

Határidő beszámolásra: 2022. szeptemberi testületi ülés 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

123/2022.(III.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

István Általános Iskola részére 700.000.- Ft, azaz Hétszázezer forint vissza nem térítendő 

támogatást nyújt a 2022. május 2. és 6. között megrendezésre kerülő jubileumi ünnepségsorozat 

– különösen: parkosítás, versenyzők ajándékozása, reprezentáció, jubileumi fényképalbum – 

költségeihez.  

 

A vissza nem térítendő támogatás fedezete: az önkormányzat 2022. évi általános tartaléka. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a támogatás átutalásáról, és hogy e döntésre a 

költségvetés soron következő módosításakor legyen figyelemmel. 

 

Tekintettel arra, hogy az iskola önálló bankszámlával nem rendelkezik, a feladathoz kötött, 

célzott támogatás nyújtása a pétfürdői Napsugár Alapítvány a Gyermekekért alapítványon 

keresztül történik. 

 

Határidő: a) a határozat megküldésére: 2022. április 5. 

                  b) támogatás átutalására: 2022. április 15. 

                  c) 2022. évi költségvetés módosítása: június havi ülés              

Felelős: mindhárom pontért: Horváth Éva – polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

124/2022.(III.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy ívókutat 

telepít az Ifjúsági tó körüli területen a parkolóhoz közelebbi szaletlivel szemben a járda 

túloldalán. 

 

A Képviselő-testület a vízvételi lehetőséget Durban 3A típusú ivókúttal kívánja megvalósítani. 
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A beruházásra 2.000 ezer Ft-ot biztosít az Önkormányzat 2022. évi általános tartaléka terhére. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy e döntésre a költségvetés soron következő módosításakor legyen 

figyelemmel, valamint a munka megrendelésére. 

 

Határidő kivitelezésre: 2022. május 31.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

125/2022.(III.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Ferenc utca 2. számú ház mögötti területen, a patak partján kutyafuttatót létesít. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati pénzeszközökből megvalósuló beruházásokra 

és felújításokra vonatkozó helyi szabályokról szóló 6/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelet 7. 

§ (1) bekezdése szerint eljárva az alábbi munka elvégzésére kérjen ajánlatokat: 

 

1. 16 x 30 méter (480 m2) bekerített kutyafuttató létesítése, középen elválasztva 

• 1,2 méter magas, 3D-s tüzi horganyzott komplett kerítéspanelekből (oszloppal, bilinccsel 

együtt)  

• 2 db személybejáró kiskapu 40 x 40 x 2 mm zártszelvényből, melyek zárhatók. Alap 

mázolva és színre festve.  

• A kutyafuttatón kívül 2 db kuka kerüljön elhelyezésre. 

 

A kivitelezés fedezete 2 millió forint, mely az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében 

kutyafuttató létesítésére elkülönített céltartalék. 

 

Határidő kivitelezésre: 2022. május 31.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

126/2022.(III.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Közösségi Ház és 

Könyvtár, a Pétfürdői Gondozási Központ intézményvezetőit, valamint a jegyzőt, hogy az 

intézményekben feleslegessé vált, de még használható állapotban lévő laptopokat, monitorokat 

adja át a Napsugár Alapítványnak (8105 Pétfürdő, Berhidai út 54.) a 2022. szeptemberben 

kezdődő alsó tagozatos gyermekek informatikai oktatásának támogatására.  

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatot küldje meg az intézmények 

vezetőinek és az Alapítvány elnökének.  

 

Határidő: 2022. április 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

127/2022.(IV.28.) 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 „Pétkomm Kft. könyvvizsgáló 

megválasztása, Alapító okirat módosítás” tárgyú, 61/2022. számú előterjesztés zárt ülésen 

történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

128/2022.(IV.28.) 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 „Lakóházak energetikai 

felújításának támogatására beérkezett pályázat elbírálása (Mirankó Mária)” tárgyú, 73/2022. 

számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

129/2022.(IV.28.) 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 „Lakóházak energetikai 

felújításának támogatására beérkezett pályázat elbírálása (Balogh Zoltánné)” tárgyú, 72/2022. 

számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

130/2022.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétkomm Kft. 2021. december 

31-i egyszerűsített éves beszámolóját 

469.799 ezer Ft mérleg főösszeggel 

    7.131 ezer Ft adózott eredménnyel 

elfogadja. 

 

A Pétkomm Kft. a mérleg szerinti eredményt helyezze eredménytartalékba. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

131/2022.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétkomm Kft. 2021. évi 

szakmai tevékenységéről és a távhőszolgáltatási tevékenység kintlévőségének 2021. évi 

alakulásáról szóló beszámolókat elfogadja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

132/2022.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétkomm Kft. ügyvezetője 

kérésére a Polgári törvénykönyv 3:117. § (1) bekezdése alapján az előző üzleti évben kifejtett 

ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt megadja. 

 

Határidő a határozat megküldésére: 2022. május 6. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

133/2022.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Pétkomm Kft-t a téli 

útüzemeltetés – Téli Útüzemeltetési Szabályzat szerinti – ellátásával a 2022/2023. és 

2023/2024. téli szezonban.  

 

Felkéri a Pétkomm Kft. ügyvezetőjét, hogy az Útüzemeltetési Szabályzata szerint biztosítandó 

ellátásra vállalkozóktól kérjen árajánlatokat, melynek eredményéről a döntés meghozatala 

céljából tájékoztassa a Képviselő-testületet szeptember 20-ig. 

A Szabályzat szerint a kisgépekkel mentesíthető utak, valamint a kézi munkavégzéssel 

mentesíthető területek hómentesítését saját eszközállományával végezze el a Pétkomm Kft. 

 

Határidő: 2022. május 13. 

Felelős: Nagy Ottó ügyvezető 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

134/2022.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétkomm Kft. ügyvezetőjének 

a 2021. évi prémiumfeladatok végrehajtásáról szóló önértékelését elfogadja és a premizálásáról 

szóló 226/2021.(V.05.) számú határozatban foglaltak végrehajtását az alábbiak szerint értékeli: 

 

I. Prémium feladatok 

 

1. Működéshez és szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok 
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1.1 A távfűtés kintlévősége a bázisévhez képest nem növekedhet. 

keret: a feladathoz előirányzott keret 15 %-a 

végrehajtás: 100 % 

 

1.2.  A távfűtési rendszeren 8 óránál hosszabb, a Pétkomm Kft. hibájából bekövetkező 

szolgáltatási szünet nem fordulhat elő. 

 keret: feladatra előirányzott keret 10 %-a 

 végrehajtás: 100 % 

 

1.3. Az éves belső ellenőrzés által végzett ellenőrzéskor készült jegyzőkönyv ne 

tartalmazzon a társaságnál folyó munkánál jelentős elmarasztaló megállapítást. 

Jelentősnek minősül az olyan körülmény, melyet a Felügyelő Bizottság annak minősít. 

 keret: feladatra előirányzott keret 10 %-a 

 végrehajtás: 100 % 

 

1.4.  A megrendelt parkgondozási munkák panaszmentes elvégzése 

 keret: feladatra előirányzott keret 40 %-a 

 végrehajtás: 100 % 

 

1.5. A köztisztasági, hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési munkák panaszmentes 

elvégzése 

 keret: a feladatra előirányzott keret 25 %-a 

 végrehajtás: 100 % 

 kifizethető a keret 100 %-a 

 

2. Távhővezeték rekonstrukció 

 

2.1.      Hősök terei rekonstrukció III. ütem 

keret: a feladatra előirányzott keret 100%-a 

végrehajtás: 100 % 

 

II. Prémium kifizetés 

 

A prémium kiírás 5. pontja szerint „a kifizetés feltétele, hogy a cég nem veszteséges”. 2021. 

évben a Pétkomm Kft. 2021. évi adózott eredménye +7.131 ezer forint. 

 

A Képviselő-testület megállapítja, hogy valamennyi prémiumfeladat teljesült, a Pétkomm Kft. 

2021. évben nem volt veszteséges, ezért a prémium kifizetését engedélyezi az ügyvezető 

részére. 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról az ügyvezetőt tájékoztassa. 

 

Határidő: 2022. május 5. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

135/2022.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétkomm Kft. ügyvezetőjének 

premizálása érdekében 2022. évre a határozat melléklete szerinti prémiumfeladatokat tűzi ki. 

 

A prémium kifizetés feltétele a Kft. 2022. évi beszámolójának elfogadását követően, a 

kitűzésben szereplő feladatok végrehajtásának értékelése. 

 

Határidő az ügyvezető tájékoztatására: 2022. május 5. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

136/2022.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. év június hó 1. napjától 

2027. év május hó 31. napjáig terjedő időszakra a „Pétkomm” Pétfürdői Kommunális és 

Szolgáltató Kft. (8105 Pétfürdő, Berhidai út 2.) könyvvizsgálójává a Tömpe és Társa 

Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft-t (8200 Veszprém, Jutasi u. 91., 

kamarai nyilvántartási száma: 000758) újraválasztja azzal, hogy a könyvvizsgálatot 

természetes személyként Kiss Mária könyvvizsgáló (xxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos, 

nyilvántartási száma: 000694) végzi.  

 

A könyvvizsgálat díjazását 50.000,- Ft + ÁFA/hó összegben állapítja meg.   

 

A Pétfürdői Kommunális és Szolgáltató Kft. és a Tömpe és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági 

és Pénzügyi Tanácsadó Kft. között megkötendő – e határozat mellékletét képező szerződést 

jóváhagyja.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosításáról e határozatban foglaltak szerint 

intézkedjen. 

 

Határidő: 2022. május 05. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

137/2022.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 136/2022.(IV.28.) számú 

határozata alapján módosítja a „Pétkomm” Pétfürdői Kommunális és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság alapító okiratát. 

 

A módosító okirat a határozat mellékletét képezi. 
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Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a Módosító okirat, valamint az egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító okirat cégbírósághoz való benyújtásáról. 

 

Határidő: 2022. május 31.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

138/2022.(IV.28.) 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 

xxxxxxxxxxxx szám alatti lakóépület felújításához Mirankó Mária xxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakost 1.200.000, - Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

Fedezet a 2022. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2022. május 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

139/2022.(IV.28.) 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 

xxxxxxxxxxxx szám alatti lakóépület felújításához Balogh Zoltánné xxxxxxxxxxxx szám 

alatti lakost 1.200.000, - Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

Fedezet a 2022. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2022. május 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

140/2022.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

235/2020.(IX.24.),       75/2022.(II.10.),        85/2022.(II.24.),        91/2022.(II.24.),  

96/2022.(III.17.),        97/2022.(III.17.),       98/2022.(III.17.),      99/2022.(III.17.),  

104/2022.(III.31.),    105/2022.(III.31.),     106/2022.(III.31.),     107/2022.(III.31.), 

108/2022.(III.31.),    110/2022.(III.31.),    113/2022.(III.31.),     114/2022.(III.31.), 

117/2022.(III.31.),   118/2022.(III.31.),     119/2022.(III.31.),    126/2022.(III.31.). 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

141/2022.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Panelkuckó Alapítványt 

2022. évben 420.000,- Ft-tal támogatja. 

 

A támogatás célja: a pályázatban felvállalt - nagycsoportosok úszásoktatása – feladat 

végrehajtásának elősegítése 

 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa az alapítványt, valamint 

felhatalmazza a Támogatási Szerződés megkötésére. 

 

 

Határidő: tájékoztatás: 2022. május 10. 

                 szerződéskötés: 2022. május 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

142/2022.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Kereskedők Közössége az Ifjúság és a Rászorulók Megsegítésére Alapítvány 2022. április 

12-én benyújtott hiánypótlását átvizsgálta és megállapította, hogy a beszámoló számszaki 

hibákat tartalmaz. 

 

Felkéri az Alapítvány elnökét, hogy javítsa a beszámolót (támogatások megbontása, eszköz 

forrásoldal egyezősége, alapítói befizetés megjelenítése) és 7 napon belül nyújtsa be.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa az alapítványt.  

 

Határidő a) tájékoztatásra: 2022. május 10. 

                 b) hiánypótlásra: a határozat kézhezvételét követően 7 nap 

Felelős  a) pontért: Horváth Éva polgármester 

              b) pontért: Alapítvány elnöke 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

143/2022.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Pénzügyi 

Bizottság javaslatát, mely szerint a Pikk’21. Péti Iparosok és Kereskedők Közössége az Ifjúság 

és a Rászorulók Megsegítésére Alapítvány 2022. évben 300.000,- Ft támogatásban részesüljön 

karácsonyi adomány vásárlására. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

144/2022.(IV.28.) 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 2022. évben 200.000,- Ft támogatásban 

részesüljön tűzifa vásárlására. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

145/2022.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Pénzügyi 

Bizottság javaslatát, mely szerint a Pikk’21. Péti Iparosok és Kereskedők Közössége az Ifjúság 

és a Rászorulók Megsegítésére Alapítvány 2022. évben 130.000,- Ft támogatásban részesüljön 

ifjúság felkarolására (fejlesztő eszközök, illetve szolgáltatások). 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

146/2022.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Bizottság, a 

Polgármester és a Jegyző által előterjesztett – 2022. I. negyedévi szociális ellátásokról szóló – 

beszámolót e l f o g a d j a. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

147/2022.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Humán 

Bizottság javaslatát, mely szerint a nyári napközis táborban dolgozó személyek bére a 2021. 

évi díjazáshoz képest 200,- Ft/óra összeggel emelkedjen.  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

148/2022.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

napközis tábort 2022. évben is megszervezi. 

 

A napközis tábor időpontja: 2022. június 27. napjától 2022. július 29. napjáig tart. 

 

A finanszírozás fedezete az Önkormányzat 2022. évi költségvetése „iskola működtetés” 

előirányzaton biztosított. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy az alábbi feladatok végrehajtásáról intézkedjen: 

a) a tábor szervezéséről a szülők értesítése, 

b) az étkezésről szóló megállapodás megkötése, 

c) a balatoni buszjárat biztosítása, 

d) a tábor személyzetével a szerződések megkötése, 

e) Tankerülettel a helyiségek használatáról szóló szerződés megkötése, 

f) bejelentés Veszprémi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya felé. 

 

A Testület javasolja a nyári napközis táborban dolgozó személyek díjazásának megemelését a 

2021. évi díjazáshoz képest 400,- Ft/óra összeggel.  

 

Határidő a szervezéssel kapcsolatos feladatokra: 2022. június 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

149/2022.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a „Bakonyalja” 

Vízrendezési Vizitársulat (továbbiakban: Társulat) tagja, egyetért a Társulat jogutód nélküli 

megszűnésével.  

 

A Testület felkéri   

a) a polgármestert, hogy a határozatot a Társulat Intéző Bizottságának küldje meg, 

b) az önkormányzat küldöttgyűlési tagját, hogy a Társulat soron következő ülésén a testületi 

döntést képviselje. 

 

Határidő: a) a határozat megküldésére: 2022. május 5.  

                  b) képviseletre: a Társulat soron következő ülése   

Felelős: a) pontért: Horváth Éva polgármester 

              b) pontért: önkormányzat küldöttgyűlési tagja 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

150/2022.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

köztemető kerítésének megvalósítására készített terv műszaki tartalmát megváltoztatja az 

alábbiak szerint:  

- mindenütt táblás kerítés készüljön 1,70 méter magas kerítéselemekből, 

- alá előregyártott lábazati elem kerüljön, és ne készüljön alapozás.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a terv módosításáról, a költségvetési kiírásról, majd 

újabb árajánlatok bekéréséről.  

 

Határidő: a döntésre: 2022. június havi ülés 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

151/2022.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kutyafuttató létesítése Liszt 

Ferenc u.2 számú ház mögötti területen” tárgyú 70/2022. számú előterjesztésről a döntést 

elhalasztja a 2022. május 26-i testületi ülésre.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

152/2022.(IV.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Ifjúsági 

tó körüli faeszközök (szaletli, asztalok és padok) csiszolását, mázolását a vállalkozó felügyelete 

mellett az önként jelentkező gyermekek segítségével végezteti el.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

153/2022.(V.26.) 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 „Önkormányzati lakás 

bérlésére vonatkozó kérelem” tárgyú, 92/2022. számú előterjesztés zárt ülésen történő 

tárgyalását.  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

154/2022.(V.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Horváth Éva 

polgármester javaslatát, mely szerint a „Temetőkerítés építés 2.” tárgyú, 81/2022. számú 

előterjesztést zárt ülésen tárgyalja a Képviselő-testület.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

155/2022.(V.26.) 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 „Temetőkerítés építés 2.” 

tárgyú, 81/2022. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

156/2022.(V.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 41.§ (7) bekezdésében biztosított 

feladatkörében eljárva Némethné Tolnai Mónika (szül: Budapest, 1968. április 23., anyja 

neve: Michnay Erika) 8105 Pétfürdő, Bocskai utca 21/b. szám alatti lakost 2022. augusztus 1-

jétől 2027. július 31-ig terjedő 5 nevelési évre szóló, határozott időre megbízza a „Panelkuckó” 

Napköziotthonos Óvoda magasabb vezetői feladatainak ellátásával.  

 

A Képviselő-testület Némethné Tolnai Mónika intézményvezetői pótlékát a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 8. melléklete alapján a mindenkor hatályos 

illetményalap 80 %-ban állapítja meg.  

 

Felkéri az egyéb munkáltatói jogkört gyakorló polgármestert, hogy a vezetői megbízással 

kapcsolatos munkáltatói teendőket végezze el.  

 

Határidő: 2022. július 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

157/2022.(V.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 150/2022.(IV.28.) számú 

határozatát visszavonja. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

158/2022.(V.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

az önkormányzati pénzeszközökből megvalósuló beruházásokra és felújításokra vonatkozó 

helyi szabályokról szóló 6/2011.(IV.01.) szóló önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdés b) 

pontja alkalmazásával a köztemető 1. és 2. szakaszára a Kiss és Rusznák Kft. által megtervezett 

kerítés kivitelezésére legalább három ajánlattevőtől kérjen be ajánlatot, és  készítsen 

előterjesztést a június havi képviselő-testületi ülésre.  

Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

159/2022.(V.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi 

maradványát az alábbiak szerint állapítja meg és hagyja jóvá: 

 

Alaptevékenység maradványa:                                 1 102 119 ezer Ft 

Kötelezettséggel terhelt maradvány:                           103 302 ezer Ft 

Alaptevékenység szabad maradványa:                        998 817 ezer Ft  

Normatíva visszafizetés:                                                    7 398 ezer Ft 

Maradvány összesen:                                                     991 419 ezer Ft     

  

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi maradványának felhasználásáról a 2022. évi 

költségvetési rendelet módosításakor dönt.  

 

 

Határidő: a 2022. évi költségvetés következő módosítása 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

160/2022.(V.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a település közrendjéről és 

közbiztonságáról szóló beszámoló keretében a Várpalotai Rendőrkapitányság, Pétfürdő 

Polgárőrsége, valamint a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelőinek 

beszámolóját a 2021. évi tevékenységükről elfogadja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

161/2022.(V.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdő Polgárőrségével 

kötött Együttműködési Megállapodás keretében a Polgárőrség részére 650.000,- Ft, 2023. 



61 

 

május 15-ig felhasználható támogatást biztosít működésre és 1.000.000.- Ft, 2023. május 15-ig 

felhasználható támogatást biztosít a térfigyelő kamerarendszer figyelőszolgálatában való 

részvételért.  

A támogatás fedezete az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében az átadott pénzeszközök 

feladaton előirányzott összeg. 

 

Egyidejűleg a Képviselő-testület megállapítja, hogy a 2021. évben nyújtott támogatásokkal 

kapcsolatos elszámolási kötelezettségének a Polgárőrség eleget tett. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződést 

megkötésére. 

 

Határidő a szerződés megkötésére: 2022. június 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

162/2022.(V.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a 

Településfejlesztési Bizottság javaslatát, mely szerint a Közlekedési koncepcióban jelenjen 

meg az Akácfa utca - Temető út-Ösküi utca közötti szakaszának - egyirányúsítása.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

163/2022.(V.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a 

Településfejlesztési Bizottság javaslatát, mely szerint a Közlekedési koncepcióban jelenjen 

meg az Ifjúság útja – szakértő által javasolt – egyirányúsítása.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

164/2022.(V.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a 

Településfejlesztési Bizottság javaslatát, mely szerint a Közlekedési koncepcióban jelenjen 

meg, hogy a Fazekas M. utca - Berhidai út kereszteződése után lévő gyalogos-átkelőhelynél 

gyalogosok által nyomógombbal vezérelhető jelzőlámpás irányítás legyen. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

165/2022.(V.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el, hogy a 

Közlekedési koncepcióban jelenjen meg a Hősök terére bemenő forgalomnak a Szabadtéri Büfé 

előtti szakaszra (szerviz út) terelése, továbbá a Büfé előtti szakaszok (két csatlakozás közötti és 

a szervízút) egyirányúsítása.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

166/2022.(V.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt és a 

Településfejlesztési Bizottságot, hogy Pétfürdő Nagyközség Közlekedési Koncepciójának 

felülvizsgálatához készült műszaki dokumentáció, valamint az azt módosító alábbi javaslatok 

a) a Temető út - Ösküi utca közötti Akácfa utcánál a megállni tilos tábláról kerüljön le az 1 óra 

kiegészítő tábla, 

b) a Temető út - Ösküi utca közötti Akácfa utcára és az Ifjúság útjára kerüljön ki a 20 km/h 

forgalomkorlátozó tábla, 

c) az Akácfa utca Temető út - Ösküi utca közötti szakaszán forgalomcsillapító küszöb 

telepítése, 

d) a Temető utca és Ifjúság útja közötti egyirányú szakasz megfordítása, 

e) a régi Rózsa Ferenc szállónál (Fazekas utca - Berhidai út találkozásánál) lévő gyalogos 

átkelőhelynél gyalogos lámpás irányítás elhelyezése 

figyelembevételével készítse el a település közlekedési koncepcióját. 

 

Határidő: 2022. szeptember havi képviselő-testületi ülés 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző és 

              Béni Norbert bizottsági elnök 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

167/2022.(V.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

a)  235/2020.(IX.24.),      76/2022.(II.10.),      102/2022.(III.31.),     109/2022.(III.31), 

    111/2022.(III.31.),     112/2022.(III.31.),    132/2022.(IV.28.),     133/2022.(IV.28.),  

    134/2022.(IV.28.),     135/2022.(IV.28.),    136/2022.(IV.28.),     138/2022.(IV.28.),  

    139/2022.(IV.28.),    141/2022.(IV.28.),    142/2022.(IV.28.),     149/2022.(IV.28.),  

 

b) a 151/2022.(IV.28.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2022. június 30-ára  

    módosítja. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

168/2022.(V.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző által előterjesztett, a 

belső ellenőr által elkészített 2021. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést jóváhagyja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

169/2022.(V.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 

a) a polgármestert és a Péti Munkás Testedzők Egyesületének elnökét, hogy a „PMTE és 

Önkormányzat közötti feladat ellátási szerződés teljesülésének vizsgálata” tárgyú belső 

ellenőrzési jelentésben foglalt megállapítások figyelembevételével vizsgálják felül a hatályos 

együttműködési megállapodást, 

b) a polgármestert, hogy a felülvizsgálat alapján szükséges módosításokra vonatkozó javaslatot 

terjessze a Képviselő-testület elé, 

c) a Péti Munkás Testedzők Egyesületének elnökét, hogy az együttműködési megállapodás II/7. 

pontja szerinti, 2021. évre vonatkozó beszámolóját pótolja. 

 

Határidő: b) pontra: 2022. november havi testületi ülés 

                  c) pontra: 2022. június havi testületi ülés 

Felelős b) pontért: Horváth Éva polgármester 

             c) pontért: PMTE elnöke 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

170/2022.(V.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Átfogó értékelés az 

önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2021. évi ellátásáról” című 

előterjesztést megtárgyalta.  

 

Megállapította, hogy az önkormányzat 2021. évben a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatait a jelentkező problémáknak, a rendelkezésére álló lehetőségeinek megfelelő módon 

ellátta. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

171/2022.(V.26.) 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 2022. évben 200.000,- Ft támogatásban 

részesüljön tűzifa vásárlására. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

172/2022.(V.26.) 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 2022. évben 130.000,- Ft támogatásban 

részesüljön ifjúság felkarolására (fejlesztő eszközök, illetve szolgáltatások).  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

173/2022.(V.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Kereskedők Közössége az Ifjúság és a Rászorulók Megsegítésére Alapítványt 2022. évben 

300.000,- Ft-tal támogatja. 

 

A támogatás karácsonyi adomány vásárlására használható fel.  

 

Támogatás kifizetése:  2022. június 30. 50 % 

    2022. október 15. 50 % 

 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa az alapítványt, valamint 

felhatalmazza a Támogatási Szerződés megkötésére. 

 

 

Határidő: tájékoztatás: 2022. június 10. 

       szerződéskötés: 2022. június 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

174/2022.(V.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmény igazgatójának 

kérelme alapján a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár (Pétfürdő, Hősök tere 5. sz.) nyári 

nyitva tartását az alábbiak szerint engedélyezi: 

         

2022. június 27-től 2022. augusztus 11-ig 

  a) a Közösségi Ház   

      hétfőtől péntekig                    8.00 - 16.00 óra között 

  b) a Könyvtár   

       hétfő - kedd és csütörtök -péntek napokon    10.00 – 16.00 óra között 

       szerdai napon                                                    10.00 -  18.00 óra között 

lesz nyitva. 

  

2022. augusztus 12-től augusztus 22-ig  
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a Közösségi Ház és a Könyvtár karbantartási és takarítási munkák miatt zárva tart. 

 

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Közösségi Televízió műsora 2022. augusztus 

1-től 2022. augusztus 19-ig szünetel karbantartás és szabadságolás miatt. 

 

A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a fentiekről a lakosságot a képújság 

és a Pétfürdői Krónika útján tájékoztassa.  

 

Határidő: 2022. június 10. 

Felelős: Angeli Katalin igazgató 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

175/2022.(V.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár napi 6 órás részfoglalkoztatotti álláshelyének napi 8 órás teljes munkaidős 

foglalkoztatásra módosításához. Ennek megfelelően az intézmény engedélyezett 11,75 fő 

foglalkoztatotti létszámát 2022. június 1-től 12 főre emeli.  

 

A létszámemelés költsége fedezetének biztosítására a Képviselő-testülete a Pétfürdői 

Közösségi Ház és Könyvtár költségvetési előirányzatait az alábbiak szerint módosítja az 

általános tartalék terhére: 

           személyi juttatások   + 537e Ft. 

           munkaadókat terhelő járulék +   75e Ft. 

      

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

vegye figyelembe.  

 

Határidő: költségvetési rendelet módosítás 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

176/2022.(V.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi adóztatásról és az 

adóbevételek alakulásáról szóló jegyzői beszámolót elfogadja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

177/2022.(V.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdő, Berhidai út 64. 2/5. 

szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás felújítására előirányzott 4.000.000,- forintos keretet 

2.300.000,- forinttal megemeli az általános tartaléka terhére. 
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A Testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetés következő 

módosításánál vegye figyelembe. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

  

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

178/2022.(V.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 25-tól augusztus 

28-ig biztosítja az Ifjúsági tavon a csónakázást naponta 10.00 és 19.30 óra között, ingyenesen. 

A csónakázási lehetőséget 14 éven felüliek felügyelet nélkül, 14 éven aluliak felnőtt 

felügyelete mellett vehetik igénybe.  A csónakázás egyszeri időtartama: 30 perc.  

 

Az Önkormányzat naponta 2 fő diák munkavállalóval, a Meló-Diák Észak-Dunántúl 

Iskolaszövetkezettel kötött megbízási szerződés alapján látja el a csónakáztatást nettó 1495. - 

Ft/óra vállalási árért. A diákok részére védőitalként összesen napi 8 liter hűtött ásványvizet 

biztosít. 

 

A csónakáztatás költségének fedezete a 2022. évi költségvetés Park, strand és tó üzemeltetés 

dologi előirányzatában biztosított. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására, egyúttal 

felkéri, hogy a feladatellátás érdekében intézkedjen a csónakok átvizsgálására, a szükséges 

felszerelés esetleges pótlására.  

 

Határidő: a megbízási szerződés megkötésére: május 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

179/2022.(V.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Pétfürdő függetlenné válásának 

25. évfordulója tiszteletére – 2022. október 01. - 2023. december 31. közötti időszakra – 

reprezentatív jubileumi asztali naptárt tervez megjelentetni. 

 

A Képviselő-testület felkéri Miskolczi Ferenc alpolgármestert, hogy az ő vezetésével -   Tóth 

Sándor tervei alapján 300 példányra tervezett - a kiadvánnyal kapcsolatos előkésztő munkákat 

kezdjék el és az elért eredményekről a június havi testületi ülésen számoljon be.  

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot küldje meg Miskolczi Ferenc alpolgármesternek. 

 

Határidő a határozat megküldésére: 2022. május 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

180/2022.(V.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el az 

„Önkormányzati lakás bérlésére vonatkozó kérelem” tárgyú 92/2022. számú indítvány 

határozati javaslatának A.) változatát.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

181/2022.(V.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Molnár Gyula 

László képviselő javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület a Liszt Ferenc u. 29. I/4. szám 

alatti összkomfortos önkormányzati tulajdonú lakást adja bérbe 1 éves időtartamra 

xxxxxxxxxxxxxxx-nak havi 30 ezer forintért.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

182/2022.(VI.30.) 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 „Lakóházak energetikai 

felújításának támogatására beérkezett pályázat elbírálása (Lukatsik Attila)” tárgyú, 107/2022. 

számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

183/2022.(VI.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Panelkuckó Napköziotthonos 

Óvoda beszámolóját a 2021/2022. nevelési évről elfogadja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

184/2022.(VI.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétkomm Kft. által végzett 

szolgáltatások 2022. július 1-től érvényesíthető elszámolási díjtételeit a határozat melléklete 

szerint elfogadja. 

 

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

 

Határidő tájékoztatásra: azonnal 

Felelős: Horváth Éva polgármester    
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

185/2022.(VI.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Pétkomm Kft. 

telephely tárgyú, 103/2022. szám alatti előterjesztés határozati javaslatának „A” változatát. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

186/2022.(VI.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétkomm Kft. végleges 

telephelyének kialakítására a Pétfürdő 1640/3 hrsz-ú és 1640/7 hrsz-ú ingatlanokat nem tartja 

alkalmasnak. 

 

Felkéri a Pétkomm Kft. ügyvezetőjét, hogy a végleges telephely kialakítása tárgyában folytassa 

a tárgyalásokat a HEXUM PETROTÁR Kft-vel.  

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa a Pétkomm 

Kft. ügyvezetőjét.  

 

Határidő: 2022. július 5. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

187/2022.(VI.30.) 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 

szeptember hó 1. napjától az alábbiakban határozza meg: 

 

1./ Panelkuckó Napközi Otthonos Óvoda 

 

Szolgáltató: Sze-Pa-Szolg. Kft. 

      Norma: Szolgáltatónak fizetendő: 

       

     - gyermekek részére 

 ebéd: 377,- Ft 516,- Ft + ÁFA/fő/nap 

 tízórai + uzsonna: 255,- Ft 335,- Ft + ÁFA/fő/nap 

 háromszori étkezés:  632,- Ft 851,- Ft + ÁFA/fő/nap 

 

 

2./ Horváth István Általános Iskola 
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Szolgáltató: Sze-Pa-Szolg. Kft. 

      Norma: Szolgáltatónak fizetendő: 

           

     - gyermekek részére 

 ebéd (menza): 392,- Ft 560,- Ft + ÁFA/fő/nap 

 tízórai + uzsonna: 264,- Ft 357,- Ft + ÁFA/fő/nap 

 háromszori étkezés:  656,- Ft 917,- Ft + ÁFA/fő/nap 

 

 

3./ Szociális étkeztetés  

 

Szolgáltató: Sze-Pa-Szolg. Kft. 

      Norma: Szolgáltatónak fizetendő: 

          

     ebéd   506,- Ft 614,- Ft + ÁFA/fő/nap 

 

 

4./ Bölcsőde 

       Norma:   

           

     - saját konyhán előállított  

       egész napos ellátás: 410,- 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. 

 

 

Határidő II/1. pontra: 2022. július 10. 

                II/2. pontra: 2022. július 31. 

 

Felelős: II/1. pontra: Horváth Éva polgármester 

              II/2. pontra: érintett intézményvezetők és polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

188/2022.(VI.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

353/2021.(IX.30.), 418/2021.(XII.16.), 123/2022.(III.31.), 124/2022.(III.31.), 

125/2022.(III.31.), 151/2022.(IV.28.), 148/2022.(IV.28.), 159/2022.(V.26.), 161/2022.(V.26.), 

173/2022.(V.26.), 174/2022.(V.26.), 175/2022.(V.26.), 177/2022.(V.26.),        178/2022.(V.26.),          

179/2022.(V.26.). 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

189/2022.(VI.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési 

Szabályzatról szóló 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete 9. § (3) bekezdése alapján a  

Képviselő-testület 2022. 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 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

190/2022.(VI.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdői Polgármesteri 

Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót e l f o g a d j a. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

191/2022.(VI.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Berhida Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 15/2021.(V.28.) 

önkormányzati rendeletét módosító rendelet-tervezetet, célzottan annak Pétfürdő Nagyközség 

Önkormányzatát érintő, az idősek nappali ellátásának (Idősek Klubja) igénybevételére 

vonatkozó új díjakat tartalmazó mellékletét. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (5) bekezdése szerinti feladatkörében 

eljárva Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Berhida 

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelet-tervezet szerinti rendeletet 

megalkossa. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy e határozatot Berhida város polgármestere részére küldje 

meg.  

 

Határidő: 2022. július 8. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

192/2022.(VI.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bakonykarszt Zrt. és Pétfürdő 

Nagyközség Önkormányzata között Pétfürdő szennyvízelvezető viziközmű rendszer 

vagyonértékelés aktualizálásának tárgyában megkötendő Együttműködési Megállapodást 

jóváhagyja.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező Megállapodás aláírására.  

 

Határidő: 2022. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

193/2022.(VI.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bakonykarszt Zrt., mint 

viziközmű szolgáltató és Várpalota Város Önkormányzata, Pétfürdő Nagyközség 

Önkormányzata, Öskü Község Önkormányzata, mint Ellátásáért Felelősök között Várpalota 

ivóvízellátó viziközmű rendszer vagyonértékelése aktualizálásának tárgyában megkötendő 

Együttműködési Megállapodást jóváhagyja.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező Megállapodás aláírására.  

 

Határidő: 2022. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

194/2022.(VI.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 22/2021.(II.1.) 

számú határozatot.  

 

A Képviselő-testület támogatja a Péti Munkás Testedzők Egyesületének (8105 Pétfürdő, 

Sporttelep; adószám: 19900726-1-19) a Magyar Labdarúgó Szövetség 2021-22. TAO 

programjához be/SFP-50793/2021/MLSZ számon benyújtott pályázatát. Az elnyert támogatás 

4.521.213,- Ft önrészét 2022. évi költségvetésében biztosítja.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási 

szerződés aláírására, egyben 2022. évi költségvetési előirányzatait az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

felhalmozási célú pénzeszközátadás   -5.965.500,- Ft 

PMTE (TAO 2021-2022. önrész) 

általános tartalék     +5.965.500,- Ft 
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felhalmozási célú pénzeszközátadás   +4.521.213,- Ft 

PMTE (TAO 2021-2022. önrész) 

általános tartalék     -4.521.213,- Ft 

 

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

vegye figyelembe.  

 

Határidő: költségvetési rendelet módosítás 

Felelős: Horváth Éva polgármester    

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

195/2022.(VI.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Pétfürdő függetlenné válásának 

25. évfordulója tiszteletére – 2022. október hónapjától 2023. teljes évre - reprezentatív 

jubileumi asztali naptárt jelentet meg Tóth Sándor helytörténeti kutató tervei alapján 300 

példányban. 

 

A kiadvány megjelentetésének 760.000,- Ft-os költségével a Közösségi Ház és Könyvtár dologi 

kiadásait megemeli az önkormányzat 2022. évi költségvetés általános tartalékának terhére. 

 

Felkéri a Közösségi Ház és Könyvtár vezetőjét, hogy a naptár előállítását rendelje meg 2022. 

szeptember 15-i szállítással, valamint a polgármestert, hogy jelen döntésre a költségvetés soron 

következő módosításakor legyen figyelemmel. 

 

Határidő: a) megrendelésére: 2022. július 8. 

                  b) a költségvetés módosítására: 2022. szeptember 29. 

 Felelős:   a) pontért: Angeli Katalin 

                 b) pontért: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

196/2022.(VI.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

köztemető „E” parcellájában a kerítést a Kiss és Rusznák Kft. (Balatonalmádi) tervei alapján 

átépítteti.  

A kivitelezéssel a C és R Közlekedésépítő Kft-t (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 38.) bízza 

meg. 

A kivitelezés összköltsége: bruttó 12.629.566,-Ft, melyből 

- az 1. és 2. szakasz bruttó 7.402.693,- Ft 

- a 3. szakasz bruttó 5.226.566,- Ft 

 

A kivitelezés fedezete a 2022. évi költségvetés erre a célra előirányzott összege, valamint 

1.629.566,- Ft a 2022. évi költségvetés általános tartaléka terhére. 
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A Testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére, egyúttal felkéri, hogy e 

döntésre a költségvetés soron következő módosításakor legyen figyelemmel. 

 

 

Határidő: a szerződés megkötésére: 2022. július 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

197/2022.(VI.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Pétfürdő, Nyárfa 

köz út- és csapadékvíz elvezetési munkák kivitelezőjének az önkormányzati pénzeszközökből 

megvalósuló beruházásokra és felújításokra vonatkozó helyi szabályokról szóló 

6/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdés b) pontja szerinti eljárásban történő 

kiválasztását. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

198/2022.(VI.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Nyárfa köz út- és csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkáival a Tubi-Hani Kft-t (1211 

Budapest, Mansfeld P. u. 18.) bízza meg. 

 

A kivitelezés összege: nettó 33.492.800,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 42.535.856,-Ft. 

 

A kivitelezés fedezete a 2022. évi költségvetés erre a célra előirányzott összege. 

 

A Testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. 

 

 

Határidő: a szerződés megkötésére: 2022. július 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

199/2022.(VI.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Pétfürdő, 

Újmandulás utca járdaépítési munkák kivitelezőjének az önkormányzati pénzeszközökből 

megvalósuló beruházásokra és felújításokra vonatkozó helyi szabályokról szóló 

6/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdés b) pontja szerinti eljárásban történő 

kiválasztását. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

200/2022.(VI.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Újmandulás utca járdaépítés kivitelezési munkáival a Colas Út Zrt-t (1113 Budapest, Bocskai 

út 73.) bízza meg. 

 

A kivitelezés összege: nettó 17.594.667,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 22.345.227,-Ft. 

 

A kivitelezés fedezete a 2022. évi költségvetés erre a célra előirányzott összege. 

 

A Testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. 

 

 

Határidő: a szerződés megkötésére: 2022. július 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

201/2022.(VI.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Orvosi rendelő 

„talajmechanikai szakvélemény, szerkezeti megerősítés szakvélemény” feladatra a 2022. évi 

költségvetésben előirányzott keretet 160.000,- forinttal megemeli az általános tartalék terhére.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatot a költségvetési rendelet módosításakor építse be 

a költségvetésbe.  

 

Határidő: költségvetési rendelet módosítás 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

202/2022.(VI.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Panelkuckó Napköziotthonos 

Óvoda épülete földszinti csoportszobáinak és gazdasági irodájának nyári hűtését VRV vagy 

Multi-split rendszer kiépítésével kívánja megoldani.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy rendelje meg a földszinti hűtőrendszer tervezési munkáit, 

valamint hozzá kapcsolódóan a teljes elektromos hálózat felújítását, az elektromos szekrényt, a 

napelem rendszer kibővítését.  

 

Az elkészült terveket, valamint a költségvetési kiírást az októberi testületi ülésre készítse elő 

tárgyalásra. A Képviselő-testület ekkor dönt a kivitelezési ajánlatok bekéréséről, illetve a 

munkák ütemezéséről. 
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A munkák fedezete a szakértői vélemény elkészítésére előirányzott keretből megmaradt 2.500 

ezer forint, valamint a megvalósításra a céltartalékban elhelyezett 7.000 ezer forint. 

 

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

vegye figyelembe.  

 

Határidő: a) a tervek megrendelésére: 2022. július 15. 

                  b)  költségvetési rendelet soron következő módosítása 

                  c) a munka további ütemezése: 2022. októberi testületi ülés 

Felelős: mindhárom pontért: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

203/2022.(VI.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda 

 

a) tornaszobája padlófelújítási munkáinak elvégzésére a Várszer ’94. Kft-vel (8100 

Várpalota, Bányabekötő út 6/A.) köt szerződést.  

Kivitelezési összeg: bruttó 4.810.674,- Ft, melynek fedezete a 2022. évi költségvetésben 

e célra előirányzott keret. 

 

b) tornaszobája melletti elvizesedéssel érintett 2 helyiség tervezését 2022. évben 

elkészítteti. 

A tervezésre 300 ezer forintot biztosít, az általános tartalék terhére. 

 

 

Felkéri a polgármestert a kivitelezési és a tervezési szerződés megkötésére, valamint, hogy a 

határozat b) pontjában foglaltakra a költségvetés soron következő módosításakor, illetve a 

kivitelezésre a 2023. évi költségvetés felhalmozási kiadásainak tervezésekor legyen 

figyelemmel.  

 

Határidő az a) pont szerinti szerződéskötésre: 2022. július 15. 

                 a b) pont szerinti feladatokra: ba) szerződéskötés: 2022. július 30. 

                                                                     bb) költségvetés soron következő módosítása 

               bc) 2023. évi költségvetés előkészítése 

                

Felelős: minden pontért: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

204/2022.(VI.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta Koltay Péter 

beadványát, melyben elvi támogatást kér a tulajdonában lévő pétfürdői 0261/9 helyrajzi számú 

ingatlanon szabadtéri járműpark múzeum általa történő megvalósításához. 
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Az ingatlannyilvántartás szerint összesen 36 ha 0844 m2 területű ingatlanból jelenleg 13 ha 

1500 m2 „erdő” művelési ágú, mely a hatályos Helyi Építési Szabályzat szerint „Et” 

(egészségügyi, szociális turisztikai erdőterület) övezetbe tartozik. A fennmaradó 22 ha 9344 m2 

„kivett, park (kalandpark)”, művelési ágú ingatlanrészen elvileg nincs akadálya a szabadtéri 

járműpark múzeum megvalósításának, azonban abból jelenleg csak 4 ha 2897 m2 terület 

tartozik a „Kk-tu” (turisztikai) övezetbe. Az ingatlannyilvántartásban már „kivett, park” 

művelési ágú ingatlanként nyilvántartott további 18 ha 6447 m2 ingatlanrész övezeti 

megjelölése „Má” (általános mezőgazdasági terület). 

 

Amennyiben a kialakítandó szabadtéri járműpark múzeum területigénye nagyobb, mint a 

jelenleg „Kk-tu” övezetbe tartozó terület, úgy a megvalósítás feltétele a Helyi Építési 

Szabályzat SZ3 külterületi szabályozási tervlapján a turisztikai övezeti besorolás további „Má” 

besorolású területekre történő kiterjesztése. Ebben az esetben szükséges, hogy a döntés 

megalapozása érdekében kérelmező az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 

évi LXXVIII. törvény 30/A. § (3) bekezdése szerinti telepítési tanulmánytervet nyújtson be a 

Képviselő-testülethez. 

 

Amennyiben a szabadtéri járműpark múzeum kizárólag a jelenleg „Kk-tu” övezetbe tartozó 

területrészen kerül megvalósításra, ahhoz a Képviselő-testület a kért elvi támogatását megadja 

azzal, hogy a tényleges megvalósításhoz kérelmezőnek a szükséges hatósági engedélyekkel 

hiánytalanul rendelkeznie kell. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy jelen határozatot küldje meg Koltay 

Péternek. 

 

Határidő: 2022. július 8. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

               

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

205/2022.(VI.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kutyafuttató létesítéséről szóló 

125/2022.(III.31.) számú határozatának bevezető részét, valamint 1. pontját az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

a) 15 x 30 méter (450 m2) bekerített kutyafuttató létesítése a Liszt Ferenc utca 22. számú ház 

mögötti játszótér mögötti területen 

b) 1,2 méter magas kerítés, 3D-s tüzi horganyzott komplett kerítéspanelekből (oszloppal, 

bilinccsel együtt)  

c) 1 db személybejáró kiskapu 40 x 40 x 2 mm zártszelvényből, mely zárható. Alap mázolva és 

színre festve.  

d) a kutyafuttatón kívül 1 db duplakuka, valamint 2 db pad kerüljön elhelyezésre. 

 

Határidő kivitelezésre: 2022. szeptember 30.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

206/2022.(VI.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az alábbi 

két játszótérnél a homokozók bármely két sarkára nagy, árnyékot adó fákat ültettet: 

a) Kosztolányi utca - Ady utca kereszteződésénél lévő játszótér 

b) Liszt Ferenc utca 8-12. mögötti játszótér 

 

A faültetés költségére a fedezetet a költségvetésben faültetésre tervezett összeg, valamint 300 

ezer forint erejéig az általános tartalék terhére biztosítja.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy határozatban foglaltakat a következő költségvetés módosításánál 

vegye figyelembe. 

 

Határidő költségvetés módosítására: a következő költségvetés módosítás 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

207/2022.(VI.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Sugár úti 

napelemes világító rendszer korszerűsítését megkezdi. 

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

208/2022.(VI.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

napközis tábor 2022. július 4. és július 29. közötti időszakában a heti egy strandolás helyett heti 

két nap strandoláshoz (rossz idő esetén kirándulást) biztosít buszt.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

209/2022.(VI.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakóházak energetikai 

felújításának támogatására benyújtott pályázatot elbírálta, és a lakóházak energetikai 
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felújításának támogatásáról szóló 7/2013.(VI.14.) önkormányzati rendelet alapján a Pétfürdő, 

Móricz Zsigmond u. 2. szám alatti lakóépület felújításához Lukatsik Attila 

xxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakost 949.490,- Ft vissza nem térítendő támogatásban 

részesíti. 

Fedezet a 2022. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2022. július 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

210/2022.(VI.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Győri 

Zoltánné és Győri Zoltán Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 14. 206. szám alatti lakosok bérleti 

szerződését a Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 14. 206. szám alatti (2296/6/A/27 hrsz) 43 m2-es, 

egyszobás, konyhabelépős, összkomfortos önkormányzati bérlakásra 2023. június 30-ig 

meghosszabbítja. 

 

A lakbérfizetési kötelezettséget 2022. július 1-től 11.000 Ft/hó + rezsi + közös költség árban 

állapítja meg, melyet évente az infláció mértékével növelni kell. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 

 

Határidő: a szerződés megkötésére: 2022. július 15.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

211/2022.(VI.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Jónásné 

Lakatos Krisztina Pétfürdő, Bocskai u. 47/1. szám alatti lakos bérleti szerződését a Pétfürdő, 

Bocskai u. 47/1. szám alatti komfortos önkormányzati bérlakásra vonatkozóan 2023. június 30. 

napjáig meghosszabbítja. 

 

A lakbérfizetési kötelezettséget 2022. július 1-től 35.000 Ft/hó + rezsi árban állapítja meg. 

 

A testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés módosításának aláírására. 

 

Határidő: a szerződés megkötésére: 2022. július 15.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

212/2022.(VI.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Révész 

Andrea Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 42. IV/15. szám alatti lakos bérleti szerződését a Pétfürdő, 

Liszt Ferenc utca 42. IV/15. szám alatti (2296/3/A/30 hrsz) 70 m2-es, két- és félszobás, 

összkomfortos önkormányzati bérlakásra 2023. június 30. napjáig meghosszabbítja. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 

Határidő: a szerződés megkötésére: 2022. július 15.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

213/2022.(VI.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

Csizmadiáné Adamecz Ágnes Pétfürdő, Berhidai út 56. szám alatti lakos bérleti szerződését a 

Pétfürdő, Berhidai út 56. szám alatti összkomfortos önkormányzati bérlakásra 2023. június 30. 

napjáig meghosszabbítja. 

 

A lakbérfizetési kötelezettséget 2022. július 1-től 35.000,- Ft/hó + rezsi árban állapítja meg. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 

Határidő: a szerződés megkötésére: 2022. július 15.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

214/2022.(VI.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2022. évi támogatására benyújtott pályázatokat elbírálta, és a 18/2008.(XII.12.) 

számú önkormányzati rendelete alapján – a Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 13. fsz. 2. szám alatti 

lakás megvásárlásához – Bozsár Gábor és Bozsárné Posztobányi Anett 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakosokat 500.000,- Ft vissza nem térítendő 

támogatásban részesíti. 

 

Határidő: 2022. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

215/2022.(VI.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatában 

megfogalmazott kérelemmel fordul Dr. Pintér Sándor Belügyminiszter Úr felé, hogy a több 

évtizedes, áldozatos munkája elismeréseként, az alábbi indokok figyelembe vételével 

adományozzon csapatzászlót  

 

a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszprémi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság számára. 

 

I N D O K O L Á S 

 

„A Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységét 

1931 óta (91 esztendeje) látja el a jelenlegi épületében. 1931-től - 1997. október 1-ig, mint 

Várpalotai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, 1997. október 1-től – 2012. január 01-ig pedig 

Pétfürdői Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságként működött. Írásos dokumentumok alapján 

a Várpalotai Tűzőrség megalakulása mintegy 140 évvel ezelőtt, 1879-ben történt. A várpalotai 

egylet 60 taggal alakult s hamarosan tudomást vesznek róla nem csak a megyében, de az 1887-

ben Fiumében tartott, Szent István-napi Istentiszteleten a várpalotai egylet elnökét Steiner 

Ádám r. k. plébánost hívták meg a szentbeszéd tartására. 

 

Legfontosabb feladatuk a Parancsnokság működési területén a mentő-tűzvédelmi feladatok 

ellátása, segítségnyújtás a legrövidebb időn belül az állampolgárok és a társszervek részére. 

Működési területükhöz 18 település tartozik, amely hat járásban található. Várpalotai járás a 

Veszprémi, a Zirci, a Móri, Balatonalmádi és a Székesfehérvári járás.  Az érintett járások 

összesen területe: 2944,26 km2. A járások lélekszáma: 355.165 fő. A járások területén lévő 

működési területüket érintő települések lélekszáma: 49797 fő, települések összesen területe: 

490,36 km2. (Budapest területének 94,38 %-a). 

 

Jellemzően kis falvakkal, községekkel övezett terület mellett 2 város is található, amely 

infrastruktúrájában, illetve a veszélyeztető hatásaiban az oda települt üzemek tekintetében 

meghatározó védelmi stratégiával bír. 

A működési területükön található Veszprém megye legnagyobb ipartelepe több veszélyes 

üzemmel (5 felsőküszöb értékű, 2 alsóküszöb értékű, és 3 küszöbérték alatti veszélyes üzem), 

valamint Közép-Európa legnagyobb lőtere is, melyen szinte egész évben folynak hazai és 

nemzetközi lövészetek. Mindezek fokozott készültséget, speciális szakmai tudást és az üzemekkel 

való szoros szakmai koordinációt igényelnek az állomány tagjaitól. A HTP működési területén 

található. Veszprém megyében működő 50 MoLaRi szirénából, 44 a http működési területén 

található. 

A legnagyobb kihívást mindig a veszélyes üzemekben keletkezett tüzek felszámolása jelenti az 

állomány számára, melyből 2017-ben is bekövetkezett egy, mely a legnagyobb riasztási 

fokozatú tűz volt. Éves szinten átlagosan kb. 300 riasztás érkezik a tűzoltó-parancsnokság 

ügyeletére. 

A Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. év májusában, a Tűzoltó napon elnyerte 

Veszprém megyében az „Év Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága” címet. 

A Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság kapcsolata Pétfürdő Nagyközség 

Önkormányzatával kiváló, melyet reprezentál a „PÉTFÜRDŐ … ÉV HIVATÁSOS 

TŰZOLTÓJA” kitüntető cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 13/2018. 
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(X.31.) önkormányzati rendelet megalkotása is, melynek értelmében 2019. évtől folyamatosan 

1-1 fő az Év Tűzoltója kitüntető elismerésben részesült. 

Pétfürdő Nagyközség önállóvá nyilvánításának 25. évfordulója (2022. október 1.) kiváló 

alkalom a Pétfürdő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság részére csapatzászló adományozására.” 

 

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

Belügyminiszter Úr elé terjesztés érdekében a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Igazgatójának, Dányi Béla tű. dandártábornok úrnak.  

 

Határidő: a határozat megküldésére: 2022. július 8. 

Felelős: Horváth Éva polgármester  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

216/2022.(VIII.08.) 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 „Liszt Ferenc utca 5. 

társasház statikai megerősítése” tárgyú, 123/2022. számú előterjesztés zárt ülésen történő 

tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

217/2022.(VIII.08.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. szeptember 1-től a 

„Panelkuckó” Napköziotthonos Óvoda engedélyezett státuszainak számát 1 fő pedagógiai 

asszisztens foglalkoztatása miatt 1 fővel megemeli.  

 

A létszámemelés fedezete a 2022. évi bérmegtakarítás.  

 

Az intézmény engedélyezett létszáma 2022. szeptember 1-től 31,5 fő. 

 

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

határozatban foglaltakat a soron következő költségvetési rendelet módosításánál vegye 

figyelembe. 

 

Határidő tájékoztatásra: 2022. augusztus 15. 

                 soron következő költségvetési rendelet módosításra: 2022. szeptember 29. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

218/2022.(VIII.08.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Pénzügyi 

Bizottság javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület nyújtson 41.400 ezer forint 

visszatérítendő támogatást 15 év futamidőre a Liszt Ferenc utca 5. szám alatti társasház 

szerkezeti megerősítésére.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

219/2022.(VIII.08.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Molnár Gyula 

László képviselő javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület nyújtson 41.400 ezer forint 

visszatérítendő támogatást 20 év futamidőre a Liszt Ferenc utca 5. szám alatti társasház 

szerkezeti megerősítésére.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

220/2022.(VIII.08.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a „Liszt Ferenc 

utca 5. társasház statikai megerősítése” tárgyú 123/2022. számú előterjesztés 1. számú 

határozati javaslatát.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

221/2022.(VIII.08.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Liszt Ferenc utca 5. szám alatti 

társasház szerkezeti megerősítését anyagilag támogatja az alábbiak szerint: 

 

A Képviselő-testület 41.400.000,- Ft visszatérítendő támogatást nyújt a megerősítési munkák 

elvégzéséhez.   

A visszafizetési kötelezettség 2024. január 1-től kezdődően, havi bontásban, 20 év átfutási idő 

alatt. Az átutalás feltétele a megerősítési munkák megkezdése. 

Az önkormányzat szerződést köt a társasházzal.  

A támogatás fedezete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének általános tartaléka.  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatot küldje meg a Társasház 

közös képviselőjének, valamint intézkedjen a szerződés megkötéséről. Felkéri továbbá, hogy a 

költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.  

 

Határidő szerződés megkötése: a határozatban foglaltak szerint 

                 soron következő költségvetési rendelet módosításra: 2022. szeptember 29. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

222/2022.(VIII.08.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Pétfürdői társasházak közös képviselőinek levélben, illetve a családi házak tulajdonosainak a 

helyben szokásos módon (Polgármesteri Hivatal hivatalos Facebook oldala, www.petfurdo.hu, 

Pétfürdői Krónika, Pétfürdői Televízió képújsága) hívja fel a figyelmét a belső közműhálózatok 

– elsősorban a gravitációs vezetékek (szennyvíz és csapadékvíz) – állapota felülvizsgálatának 

szükségességére.  

 

Javasolja továbbá a Társasházak és a családi házak biztosítási szerződéseinek felülvizsgálatát 

is, hogy bizonyos szerkezeti károkat okozó káreseményekre, a kártérítésre jogosultak-e. 

 

Határidő: 2022. augusztus 20.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

223/2022.(IX.1.) 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 „Lakóházak energetikai 

felújításának támogatására beérkezett pályázat elbírálása (Szabó Tünde)” tárgyú, 138/2022. 

számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

224/2022.(IX.1.) 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 „Lakóházak energetikai 

felújításának támogatására beérkezett pályázat elbírálása (Gerlei Imre Béláné)” tárgyú, 

139/2022. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

225/2022.(IX.1.) 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 „Lakóházak energetikai 

felújításának támogatására beérkezett pályázat elbírálása (Nagy Zsolt András)” tárgyú, 

140/2022. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

http://www.petfurdo.hu/
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

226/2022.(IX.1.) 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 „Lakóházak energetikai 

felújításának támogatására beérkezett pályázat elbírálása (Ódorné Zalavölgyi Sára)” tárgyú, 

141/2022. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

227/2022.(IX.1.) 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 „Lakóházak energetikai 

felújításának támogatására beérkezett pályázat elbírálása (Kiss Bernadett)” tárgyú, 144/2022. 

számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

228/2022.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

156/2022.(V.26.), 158/2022.(V.26.), 184/2022.(VI.30.), 186/2022.(VI.30.), 187/2022.(VI.30.), 

191/2022.(VI.30.), 196/2022.(VI.30.), 198/2022.(VI.30.), 184/2022.(VI.30.), 200/2022.(VI.30.), 

184/2022.(VI.30.), 203/2022.(VI.30.), 204/2022.(VI.30.), 206/2022.(VI.30.), 209/2022.(VI.30.), 

210/2022.(VI.30.), 211/2022.(VI.30.), 212/2022.(VI.30.), 213/2022.(VI.30.), 215/2022.(VI.30.),  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

229/2022.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Pétfürdő 

szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer Bakonykarszt Zrt. által elkészített 2023-2037 

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: 2022. szeptember 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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229/2022.(IX.1.) számú határozat melléklete 

 

Vélemény a Bakonykarszt Zrt. által előkészített „GFT 2023-2036” dokumentációhoz.  

 

A beruházások bemutatásánál a szennyvíztelep rekonstrukció szöveges részes hibás! 

- A villamosenergia ellátás már független a gyári rendszertől! 

- A megvalósítás költség nem becsült, hanem ismert: 1.241.837.400,- Ft + ÁFA 

- A projekt fizikai megkezdése 2023., befejezése 2024. 

 

Az F1-2021-2246 azonosító számú fejlesztési feladat (szennyvízvezeték rekonstrukció) 

beruházási becsült költsége (50 millió forint) túlzott, továbbá Pétfürdő Nagyközség 

Önkormányzata nem pályázott a KEHOP-2.1.11. pályázatra, melyből ezt a kivitelezést kívánják 

megfinanszírozni. A Képviselő-testület kéri e feladatot a GFT-ből kivenni. 

 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

230/2022.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Pétfürdő 

szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer Bakonykarszt Zrt. által elkészített 2023-2037 

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: 2022. szeptember 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

230/2022.(IX.1.) számú határozat melléklete 

 

Vélemény a Bakonykarszt Zrt. által előkészített „GFT 2023-2037” dokumentációhoz.  

 

Ellentmondás van a Felújítások és pótlások műszaki leírásai és a táblázat közt.  

Táblázat 8. sor: Strand kút villamosenergia ellátás 8.000.000,- Ft.  

               6. sor: kútbekötő vezeték kiváltás 10.000.000,- Ft.  

FI. 2018-2060. azonosítóval ellátott leírás 

- Villamosenergia kiváltás 8.000.000,- Ft (rendben) 

- kútbekötő vezeték kiváltás 7.000.000,- Ft ? 

 

A kútbekötő vezeték kiváltása 2020-ban elkészült!!! 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

231/2022.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az orvosi rendelő építészeti és 

szerkezetmegerősítési munkáinak tervezésére 800.000, - Ft-ot különít el az általános tartalék 

terhére. 

 

Felkéri a Polgármestert a tervezési munkák megrendelésére, valamint arra, hogy a költségvetési 

rendelet módosításánál vegye figyelembe. 

 

Határidő megrendelésre: 2022. szeptember 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

232/2022.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a garázstelep bemutatott 

koncepciótervét elfogadja. 

 

Felkéri a Polgármestert az engedélyezési tervek elkészítésének megrendelésére. 

 

Határidő: 2022. szeptember 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

233/2022.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a garázstelep tervezőjét, 

hogy az engedélyezési tervek elkészítésénél gyalogos, illetve kerékpáros megközelítésről is 

gondoskodjon. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

234/2022.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

1.) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 207/2022.(VI.30.) számú 

képviselő-testületi határozat végrehajtása érdekében a Sugár úti teljes napelemes világító 

rendszer korszerűsítésére az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében 15.500.000.- Ft 

fedezetet biztosít az alábbiak szerint: 

 

a) Beruházási kiadások Hálózatbővítésre előirányzott összeg                   

                                                       - 2.000.000.- Ft 

b) Közvilágítás karbantartására előirányzott keret terhére - 9.000.000.- Ft 

c) az általános tartalékkeret terhére                                    - 4.500.000.- Ft 
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2.) A testület felkéri a polgármestert, hogy 

a) a kivitelezés pályázati kiírása (ajánlatkérés) során az önkormányzati pénzeszközökből 

megvalósuló beruházásokra és felújításokra vonatkozó helyi szabályokról szóló a 

6/2011.(IV.01.)  önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltakat 

alkalmazza, 

b) az árajánlatok kérésében a műszaki tartalomban szerepeljen a napelemes világító 

rendszer szabályozhatóságának megoldása is, 

c) a költségvetési rendelet soron következő módosításakor a határozatban foglaltakra 

legyen figyelemmel. 

 

Határidő: a) a pályázat kiírására: 2022. szeptember 5.  

                  b)  költségvetés módosítása: 2022. szeptember 29. 

Felelős: mindkét pontért: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

235/2022.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közösségi Ház és Könyvtár 

2022. évi költségvetésének dologi kiadásait 6.000.000,- Ft-tal megemeli az általános tartalék 

terhére. 

      

Felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa az Intézményvezetőt, valamint 

arra, hogy a költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.  

 

Határidő: költségvetési rendelet módosítás 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

236/2022.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Liszt Ferenc utca 42. 4/15. 

szám alatti önkormányzati lakásban lévő radiátorok cseréjére 600.000,- forintot irányoz elő az 

általános tartalék terhére.  

      

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

vegye figyelembe.  

 

Határidő: költségvetési rendelet módosítás 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

237/2022.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár Alapítványt 300.000, 

- Ft-tal támogatja. 

A támogatás az alapfokú nyelvvizsgák költségeire használható fel. 

      

Felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa az alapítványt, valamint 

felhatalmazza a Támogatási szerződés megkötésére. 

 

Határidő tájékoztatásra: 2022. szeptember 10. 

               szerződéskötésre: 2022. szeptember 20. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

238/2022.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Bizottság, a 

Polgármester és a Jegyző által előterjesztett – 2022. I. félévi szociális ellátásokról szóló – 

beszámolót e l f o g a d j a. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

239/2022.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

támogatni kívánt cél a támogatott nyilatkozata szerint meghiúsult – a 209/2022. (VI.30.) számú 

határozatát visszavonja. 

 

A határozat alapján 2022. július 5-én megkötött Támogatási szerződés VII/1.2. pontjában 

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

Attilával történő közlésével egyidejűleg megszűnik. 

 

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

sem merül fel.  

 

A Képviselő-testület a 209/2022.(VI.30.) számú határozat visszavonásával felszabaduló 

949.490,- Ft-ot céltartalékba helyezi.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa Lukatsik Attilát, valamint arra, 

hogy a költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.  

 

Határidő: a költségvetési rendelet módosítása 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 



89 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

240/2022.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

támogatni kívánt cél a támogatott nyilatkozata szerint meghiúsult – a 375/2019. (XI.21.) számú 

határozatát visszavonja. 

 

A határozat alapján 2019. november 25-én megkötött Támogatási szerződés VII/1.2. pontjában 

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

Erikával történő közlésével egyidejűleg megszűnik. 

 

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

sem merül fel.  

 

A Képviselő-testület a 375/2019.(XI.21.) számú határozat visszavonásával felszabaduló 

1.200.000,- Ft-ot céltartalékba helyezi.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa Bachstetter Erikát, valamint arra, 

hogy a költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.  

 

Határidő: a költségvetési rendelet módosítása 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

241/2022.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Sporttelep kamerarendszer kiépítésére további bruttó 186.801 Ft-ot biztosít az önkormányzat 

2022. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. 

 

A Testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet következő módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: a pótmunka megrendelésére: 2022. szeptember 5.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

242/2022.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

„Panelkuckó” Napköziotthonos Óvoda hűtés tervezésére Rikk József tervezőnek adott tervezői 

megbízást egészítse ki az alábbiak szerint: 

 

Készüljön „B” változat, ami tartalmazza az óvoda hűtő-fűtő rendszerének tervezését az egész 

épületre, illetve az ehhez tartozó napelem rendszer, és villamoshálózat bővítését.  

A tervező a terveket hőszivattyús, sugárzó elven működő klímarendszerrel készítse el.  
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Felkéri a polgármestert, hogy ezzel párhuzamosan vizsgáltassa meg a jelenlegi fűtésrendszer 

szabályozhatóságát.  

 

Határidő a határozat megküldésére: 2022. szeptember 15.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

243/2022.(IX.1.) 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, 

Böhm Ferenc u. 6. szám alatti lakóépület felújításához Szabó Tünde 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakost 1.200.000, - Ft vissza nem térítendő 

támogatásban részesíti. 

Fedezet a 2022. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2022. szeptember 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

244/2022.(IX.1.) 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. 25. szám alatti lakóépület felújításához Gerlei Imre Béláné xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

szám alatti lakost 1.800.000, - Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

Fedezet a 2022. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2022. szeptember 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

245/2022.(IX.1.) 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, 

Bocskai u. 5. szám alatti lakóépület felújításához Nagy Zsolt András xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

szám alatti lakost 1.800.000, - Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Fedezet a 2022. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2022. szeptember 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

246/2022.(IX.1.) 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, 

Kazinczy u. 1/a. szám alatti lakóépület felújításához Ódorné Zalavölgyi Sára és Ódor 

Norbert xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakost 1.800.000, - Ft vissza nem térítendő 

támogatásban részesíti. 

 

Fedezet a 2022. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2022. szeptember 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

247/2022.(IX.1.) 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, 

Zalai Gy. u. 8. szám alatti lakóépület felújításához Kiss Bernadett xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

szám alatti lakost 1.800.000, - Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Fedezet a 2022. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2022. szeptember 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

248/2022.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2002.(IX.04.) számú 

önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján Pétfürdő nagyközség érdekében végzett 

kiemelkedő tevékenységének elismeréséül Borbándi Ambrusnénak a „Pétfürdőért” 

kitüntetést adományozza. 

 

Határidő: 2022. október 1.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

249/2022.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Humán 

Bizottság javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-nak 

adományozza a „Pétfürdőért” díj kitüntetést.  

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

250/2022.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Humán 

Bizottság javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-nak 

adományozza a „Pétfürdőért” díj kitüntetést.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

251/2022.(IX.1.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Humán 

Bizottság javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-nak 

adományozza a „Pétfürdőért” díj kitüntetést.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

252/2022.(IX.19.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a 

víziközmű vagyon ingyenes átadásával kapcsolatos előterjesztett határozat-tervezet 3.4. 

pontját. 

 
 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

253/2022.(IX.19.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

1. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, 

miszerint az őt terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási 

kötelezettségének a Magyar Államra történő átruházására irányuló Integrációs Programban 

részt kíván venni.  

 

2. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy az előterjesztés részeként a Képviselő-testület elé 

terjesztett  

 

2.1. a víziközmű vagyon és az azt működtető vagyon,  

2.2. az átruházással érintett víziközmű vagyonhoz tartozó, víziközmű-fejlesztésre fel nem 

használt források tulajdonjogának térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéséről,          

szóló megállapodás tervezetét megismerte, annak fő szövegtartalmával egyetért. 

 
3. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a víziközmű-rendszer 

üzemeltetését szerződéses jogviszony alapján ellátó BAKONYKARSZT Zrt-nél fennálló 

21.670.000,- Ft társasági részesedését nem kívánja átadni a víziközmű vagyont működtető 

Magyar Államnak 
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4. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy az Integrációs programhoz való csatlakozás 

feltételei teljeskörűen jelenleg nem állnak rendelkezésre, tekintettel arra, hogy a Tranzakciós 

szerződésben és az Ingatlan átadási szerződésben rögzítendő adatok összeállítása még 

folyamatban van. Ezért a Tranzakciós szerződést és az Ingatlanok tulajdonjogának 

térítésmentes átruházásához szükséges megállapodást jelenleg a feltételek hiányában nem lehet 

megkötni.  

 

5. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a 3. pontban részletezett feltételek megléte esetén a 

Tranzakciós szerződést és az Ingatlanok tulajdonjogának térítésmentes átruházásához 

szükséges megállapodást megtárgyalja, majd ennek eredményeként határozatában fel fogja 

hatalmazni a polgármestert a víziközmű vagyon Magyar Állam részére történő térítésmentes 

átadására vonatkozó jognyilatkozatok megtételére.  

 

Határidő: a határozat megküldésére: 2022. szeptember 20. 

Felelős: Horváth Éva polgármester  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

254/2022.(IX.19.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. 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 2023. 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.” 
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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: 

 

 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 támogatás mértékét a mindenkori beérkezett pályázatok száma alapján, jövedelemkategóriák 

kialakításával, 10. 000.- Ft/hó összegtől 25.000.- Ft/hó összeghatárig állapítja meg a 

Képviselő-testület.   

 

Határidő: a csatlakozási nyilatkozat megküldésére: 2022. szeptember 30. 

                 a pályázatok kiírására: 2022. október 3.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

255/2022.(IX.19.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

Önkormányzat és költségvetési intézményei a 2023. január 1. és 2023. december 3. időszakra 

szóló villamosenergia ellátását (közvilágítás és általános felhasználású, intézményi) a Sourcing 

Hungary Kft. (1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.) által szervezett, a Magyar Energia 

Beszerzési Közösség (MEBEK) keretében lebonyolítandó, csoportos villamosenergia 

közbeszerzéshez való csatlakozás keretében teljesíti. 

 

A Képviselő-testület a Sourcing Hungary Kft. ajánlatát elfogadva felhatalmazza a 

polgármestert az önkormányzat és intézményei nevében a 

a) Szindikátusi szerződés, 

b) csatlakozási szándéknyilatkozat, 

c) Sourcing Hungary Kft-vel szerződés a villamos energia beszerzésének lebonyolítására és 

egyéb dokumentumok 

aláírására. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárást követően az energia 

kereskedelmi szerződések aláírására. 

 

Határidő: a határozat megküldésére: 2022. szeptember 26. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

256/2022.(IX.29.) 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 „Lakóházak energetikai 

felújításának támogatására beérkezett pályázat elbírálása (Papp Zsuzsanna)” tárgyú, 

161/2022. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

257/2022.(IX.29.) 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 „Lakóházak energetikai 

felújításának támogatására beérkezett pályázat elbírálása (Rummel Ferenc)” tárgyú, 

162/2022. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

258/2022.(IX.29.) 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 „Liszt F. u. 5. sz. épületből 

önkormányzati lakásba költözők bérleti viszonyának rendezése” tárgyú, 164/2022. számú 

előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

259/2022.(IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

a) 156/2022.(V.26.), 158/2022.(V.26.), 184/2022.(VI.30.), 186/2022.(VI.30.), 

187/2022.(VI.30.), 191/2022.(VI.30.), 196/2022.(VI.30.), 198/2022.(VI.30.), 

184/2022.(VI.30.), 200/2022.(VI.30.), 184/2022.(VI.30.), 203/2022.(VI.30.), 
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204/2022.(VI.30.), 206/2022.(VI.30.), 209/2022.(VI.30.), 210/2022.(VI.30.), 

211/2022.(VI.30.), 212/2022.(VI.30.), 213/2022.(VI.30.), 215/2022.(VI.30.),  

 

b) a 166/2022.(V.26.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2022. október 27-ére 

módosítja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

260/2022.(IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétkomm Kft. 2022. év I-VII. 

havi gazdálkodásáról és tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

261/2022.(IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Pétkomm Kft. 

ügyvezetőjét, hogy a Palota Busz Kft-vel (8100 Várpalota, Grábler tó út 10/A.) megkösse 

Pétfürdő Nagyközség útjainak gépi hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkáira vonatkozó 

vállalkozási szerződést a 2022/2023. és 2023/2024. téli szezonra.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatot küldje meg a Pétkomm Kft. ügyvezetőjének.  

 

Határidő: 2022. október 7. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

262/2022.(IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétkomm Kft. által Pétfürdő 

település területén végzett kaszálási munkáinak 2023. évi közbeszerzési dokumentációja 

összeállításával kapcsolatban nyilatkozik, hogy: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) 2023. évben a korábbi éveknek megfelelő mennyiségű (m2) parkfelület kezelését kívánja a 

Pétkomm Kft-vel elvégeztetni; 

2.) továbbra is támogatja, hogy a Pétkomm Kft. az általa kezelt méretű parkfelület 20%-ára a 

feladatok ellátására alvállalkozót vonjon be, alvállalkozásba kiadott parkterület a melléklet 

szerint kerül rögzítésre a közbeszerzési kiírásban;  

3.) a 2023. februári testületi ülésen az Önkormányzat 2023. évi költségvetés jóváhagyásakor 

dönt arról, hogy a legjobb ajánlatot adó vállalkozással a szerződés megköthető és a fedezet 

a költségvetésben biztosított lesz; 

4.) vállalja, hogy a nyertes vállalkozótól a táblázatban szereplő minimális kaszálási 

gyakorisággal a munkálatok mindenképpen megrendelésre kerülnek, minőségi igények 
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esetén vállalkozó felé maximum +30% nagyságrendben további munkavégzés 

megrendelése lehetséges. 

 

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

 

Határidő: 2022. október 7. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

263/2022.(IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati 

lakásrendelet második olvasatra előterjesztett szövegét. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a tárgyalása során elhangzott észrevételek, javaslatok 

figyelembevételével – a Humán Bizottság közreműködésével – készítse el a rendelettervezet 

rendeletalkotásra alkalmas változatát és azt a szükséges mellékletekkel együtt terjessze a 

Képviselő-testület elé. 

 

Határidő: 2022. november havi testületi ülés 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

264/2022.(IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 159/2022. 

számmal előterjesztett önkormányzati lakásrendelettervezettel kapcsolatban a 2022. október 

17-i héten tart egy konzultációt, melyre meghívást kapnak a települési képviselők és a bizottsági 

tagok.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

265/2022.(IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprémi Tankerületi 

Központ vezetője által 2022. szeptember 5-én 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: 11 fő   
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Határidő a határozat megküldésére: 2022. október 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

266/2022.(IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Sugár út napelemes közvilágítás korszerűsítési munkálataival a Vilatti-Tech Kft.-t (Berhida, 

Dankó u. 14.) bízza meg. 

A kivitelezés összköltsége: bruttó 15.557.500,- Ft. 

 

A kivitelezés fedezete a 2022. évi költségvetés erre a célra előirányzott 15.500.000 Ft, valamint 

100.000,- Ft a 2022. évi költségvetés általános tartaléka terhére. 

 

A testület felkéri a polgármestert, hogy a  

a) szerződést a vállalkozóval kösse meg, 

b) fentieket a költségvetés következő módosításánál vegye figyelembe. 

 

Határidő: a) pontra: 2022. október 10. 

    b) pontra: költségvetés soron következő módosítása 

Felelős: mindkét pontéért: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

267/2022.(IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

Adventi díszkivilágítását a Noku-Vigyu Kft. (Várpalota) árajánlatában szereplően, teljes 

mértékben elvégezteti. 

A Képviselő-testület a munkálatok elvégzésével a Noku-Vigyu Kft-t (Várpalota, Dózsa Gy. u. 

6.) bízza meg. 

 

A teljes kivitelezésre a testület 3.000.000 Ft-ot biztosít a 2022. évi költségvetés általános 

tartaléka terhére.  

 

A testület felkéri a polgármestert, hogy a  

a) szerződést a vállalkozóval kösse meg, 

b) a fentieket a költségvetés következő módosításánál vegye figyelembe. 

 

Határidő a) pontra: 2022. október 10.  

                b) pontra: költségvetési rendelet soron következő módosítása 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

268/2022.(IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ady E. u. 11/A. 

önkormányzati lakás fűtéskorszerűsítésére 1.800.000,- Ft-ot biztosít az általános tartalék 

terhére. 

 

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

vegye figyelembe, egyben kéri, hogy a munkák elvégzéséről a sürgősségre való tekintettel 

azonnal intézkedjen.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

269/2022.(IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatnak Képviselő-testülete a Humán Bizottságnak a 

hatáskörébe utalt támogatási keret – 2022. szeptember 20-i állapot szerinti – felhasználásáról 

szóló beszámolóját elfogadja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

270/2022.(IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

kérjen be ajánlatot a Pétfürdőről Várpalotára kanyarodó út jobb oldalán lévő közúti vezetőkorlát 

(szalagkorlát) helyrehozatalára. 

 

Az ajánlatokról a Képviselő-testület az október végi testületi ülésen dönt. 

 

Határidő: 2022. október 27-i testületi ülés      

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

271/2022.(IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

 

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

tájékoztatólevelet küldjön a Nitrogénművek Zrt részére, melyben felhívja a figyelmet a 

rendszeres szemetelésre a Kaposi víztározóban és kéri a szemét eltávolítását. 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

272/2022.(IX.29.) 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, 

Babits M. u. 1/C. szám alatti lakóépület felújításához Papp Zsuzsanna 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakost 553.047, - Ft vissza nem térítendő támogatásban 

részesíti. 

 

Fedezet a 2022. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2022. október 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

273/2022.(IX.29.) 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, 

Újmandulás u. 4. szám alatti lakóépület felújításához Rummel Ferenc xxxxxxxxxxxxxxxxx 

szám alatti lakost 1.200.000, - Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Fedezet a 2022. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2022. október 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

274/2022.(IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fiatal családok első lakáshoz 

jutásának 2022. évi támogatására benyújtott pályázatokat elbírálta, és a 18/2008.(XII.12.) 

számú önkormányzati rendelete alapján – a Pétfürdő, Berhidai út 70. IV/1. szám alatti lakás 
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megvásárlásához – Fatér Kitti és Kuperczkó Barnabás xxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakosokat 400.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Határidő: utalásra: 2022. november 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

275/2022.(IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a Liszt F. u. 5. sz. társasházból átmenetileg önkormányzati lakásba költöztetett lakókkal 

bérleti szerződést kössön az alábbi feltételekkel: 

 

a) Bérleti díj: 2023. augusztus 31-ig – vagy az előbb lehetővé váló visszaköltözésig – 0,- Ft. 

 

b) Amennyiben a bérleteztetés továbbra is szükséges, a díjak felülvizsgálatára a 2023. 

augusztusi testületi ülésen kerül sor. 

 

c) Rezsi költség: a lakásban lakók a felmerülő költségeket kötelesek fizetni, melyet az 

önkormányzat számláz ki. 

 

d) 2 havi számla elmaradása a bérleti szerződés megszűnését vonja maga után. 

 

Határidő: szerződések megkötése: 2022. október 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

276/2022.(X.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a távhőszolgáltatás díjának 

megemelkedése miatt az intézmények és szakfeladatok dologi előirányzatait az alábbiak szerint 

módosítja:  

 

1.) Iskola     + 1.531 ezer forint + 5% ÁFA  

2.) Polgármesteri Hivatal   + 1.543 ezer forint + 5% ÁFA  

3.) Közösségi Ház és Könyvtár + 6.551 ezer forint + 5% ÁFA  

4.) Óvoda    + 6.442 ezer forint + 5% ÁFA  

 

A fentiek szerint szükséges 16.870 ezer forint fedezetet az általános tartalékból biztosítja.  

 

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

következő módosításakor vegye figyelembe.  

 

Határidő: költségvetési rendelet módosítása  

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

277/2022.(X.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetértését adja ahhoz, hogy a 

Pétkomm Kft., mint távhőszolgáltató „a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint 

a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatási díjának 

megállapításáról szóló 50/2011.(IX.30.) NFM rendelet” módosítására tekintettel az 

ármegállapítás hatáskörébe nem tartozó egyéb felhasználók esetében a hődíj eladási árát a külön 

kezelt intézményekre megállapított értékben állapítsa meg 2022. október 15-től.  

 

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

 

Határidő tájékoztatásra: azonnal   

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

278/2022.(X.13.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonában álló Pétkomm Kft részére, az ügyvezető kérése alapján, 200.000.000,- Ft 

kamatmentes tagi kölcsönt biztosít 2022. november 15-től 2023. február 15-ig. A 

kamatmentességet a veszélyhelyzet miatt kialakult gazdasági körülmények, valamint a tagi 

kölcsön szükségességének rövid időtartama indokolja. 

 

A tagi kölcsön fedezete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének céltartaléka az alábbiak 

szerint: 

 

1.) Jégpálya    - 18.000.000,- Ft 

2.) Civil pályázat     - 5.000.000,- Ft 

3.) Strand  - 177.000.000,- Ft 

 

Felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés megkötésére, valamint felkéri, hogy a 

költségvetési rendelet módosításakor a határozatban foglaltakat építse be.  

 

Határidő szerződéskötésre: 2022. november 5.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

279/2022.(X.27.) 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 „Lakóházak energetikai 

felújításának támogatására beérkezett pályázat elbírálása (Jenei Tamás)” tárgyú, 168/2022. 

számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

280/2022.(X.27.) 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 „Lakóházak energetikai 

felújításának támogatására beérkezett pályázat elbírálása (Gergő-Varga Rita)” tárgyú, 

176/2022. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

281/2022.(X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

a) 117/2022.(III.31.) számú határozatát – tekintettel arra, hogy az abban meghatározott önerő 

mértéke a szükségesnél alacsonyabb – visszavonja.  

 

b) a Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ) 2022. évi sportfejlesztési 

programjában szereplő pétfürdői műfüves pálya MLSZ általi felújításához a szükséges önerőt 

az alábbiak szerint biztosítja a PMTE részére az általános tartalék terhére. 

 

Felújítás tervezett bruttó költsége:  137.783.141,- Ft 

Önerő bruttó költsége:            13.778.314,- Ft 

Szükséges TAO forrás (MLSZ):        124.004.827,- Ft 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az összeg átutalására a PMTE számlájára 

az MLSZ és a PMTE közötti együttműködési megállapodás aláírása után.  

 

Az összeg felhasználásáról a PMTE részére írásos elszámolást kér a kivitelezés befejezését 

követő 30 napon belül.  

 

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

vegye figyelembe.  

 

Határidő átutalásra: a megállapodás aláírását követően, az abban foglaltak szerint 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

282/2022.(X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3.000.000,- Ft működési 

támogatást nyújt a Péti Munkás Testedzők Egyesületének a 2022. október-november-december 

havi távfűtési hődíjak finanszírozására.  

 

Fedezet az önkormányzat 2022. évi költségvetésének általános tartaléka.  
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Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, melyben az elszámolás és 

a pénz átutalás módja a következőképpen legyen szabályozva:  

Az önkormányzat az egyesületet 

a) október-november hónapban a 2021. bázis évhez képeset 40 %-nyi  

b) december hónapban 30 %-nyi 

távfűtési hőenergia megtakarítása esetén a megemelt távfűtési díj és az egyesület 

rendelkezésére álló havi fűtési díj különbözetével támogatja. 

 

Amennyiben az a) és b) pontokban meghatározott megtakarítást az egyesület nem éri el, úgy a 

meghatározott megtakarítás és az egyesület által teljesített energiamegtakarítás különbözete is 

az egyesületet terheli.  

 

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

vegye figyelembe.  

 

Határidő: a) a szerződés megkötésére: 2022. november 15. 

            b) költségvetési rendelet soron következő módosítása  

Felelős: mindkét pontért: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

283/2022.(X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

a) 205/2022.(VI.30.),   248/2022.(IX.1.),      253/2022.(IX.19.),      254/2022.(IX.19.), 

255/2022.(IX.19.),       261/2022.(IX.29.),    262/2022.(IX.29.),      265/2022.(IX.29.), 

266/2022.(IX.29.),       267/2022.(IX.29.),    268/2022.(IX.29.),      270/2022.(IX.29.), 

272/2022.(IX.29.),      273/2022.(IX.29.),     275/2022.(IX.29.),      277/2022.(X.13.), 

 

b) a 264/2022.(IX.29.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2022. november 24-ére 

módosítja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

284/2022.(X.27.) 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 DS Gázszerelő Bt. között „Pétfürdő, Berhidai út 91/B. szám alatti konditerem primer 

távhő bekötővezeték létesítése” megnevezésű kiviteli terv szerinti tartalommal távfűtő vezeték 

és felhasználói hőközpont primer modul építése, kivitelezési tevékenységének lefolytatása 

tárgyban a vállalkozó által benyújtott ajánlatban szereplő nettó 14.833.774,- Ft vállalkozási 

díjjal, a feladat elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséhez szükséges – 

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

 

Határidő: 2022. november 4. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

285/2022.(X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Bizottság, a 

Polgármester és a Jegyző által előterjesztett – 2022. I-III. negyedévi szociális ellátásokról szóló 

– beszámolót e l f o g a d j a. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

286/2022.(X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek napközbeni 

ellátását biztosító önkormányzati intézmények közül a Bölcsőde zárva tartását 2022. 

december 22-től 2023. január 1-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: 2022. december 21. 

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

Felelős a) határidőért: Plank Alexandra intézményvezető 

             b) határidőért: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

287/2022.(X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

támogatni kívánt cél a támogatott nyilatkozata szerint meghiúsult – a 110/2022.(III.31.) számú 

határozatát visszavonja. 

 

A határozat alapján 2022. április 1-én megkötött Támogatási szerződés VII/1.2. pontjában 

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

Istvánnal történő közlésével egyidejűleg megszűnik. 

 

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

sem merül fel.  
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A Képviselő-testület a 110/2022.(III.31.) számú határozat visszavonásával felszabaduló 

1.200.000,- Ft-ot céltartalékba helyezi.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa Tóth Istvánt, valamint arra, hogy 

a költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.  

 

Határidő: a költségvetési rendelet módosítása 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

288/2022.(X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdő, Ady Endre utca 11/A. 

önkormányzati lakás fűtéskorszerűsítésére elfogadott előirányzott 1.800.000,- Ft keretet 

megemeli 285.000,- Ft-tal, az általános tartalékkeret terhére.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy  

a) a költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe,  

b) a felmerült pótmunkák elvégzéséről azonnal intézkedjen.  

 

Határidő a) a soron következő költségvetési rendelet módosítás  

                 b) azonnal 

Felelős mindkét pontért: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

289/2022.(X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Várpalota-Pétfürdő összekötő 

út Berhidai úti csatlakozásánál a megrongálódott szalagkorlát javítását elvégezteti 2022-ben. 

 

A kivitelezési munkák elvégzésével a Plastiroute Kft-vel (8400 Ajka, Ipari park Északi szektor 

hrsz.: 5414/8.) köt szerződést.  

Kivitelezés költsége: bruttó 3.775.354,- Ft, melynek fedezete az általános tartalék.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a megrendelés kiadására, illetve a szerződés megkötésére. 

Egyben felkéri, hogy a költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat vegye 

figyelembe. 

 

Határidő: megrendelésre: 2022. november 10.  

      soron következő költségvetési rendelet módosítása  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

290/2022.(X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 
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Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

kérjen szakértői véleményt Demény Zoltán közlekedési tervezőtől a Várpalota-Pétfürdő 

összekötő út Berhidai úti csatlakozásánál a vezetőkorlát (szalagkorlát) kiváltására (szakaszolt 

korlát, vagy egyéb megoldással, például beton T profil támfal használatára).  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

291/2022.(X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

útkanyarban elhelyezett szalagkorlátot - a rongáló személy felderíthetősége érdekében - 

közterületi térfigyelő kamerával figyeli.  

A közterületi térfigyelő kamera elhelyezését és annak áramellátását a Wimmer Trans Kft. 

telephelyén lévő épületen oldaná meg. 

 

Ennek érdekében felkéri a polgármestert, hogy folytasson tárgyalást a Wimmer Trans Kft. 

ügyvezetőjével a kamera elhelyezése és működtetése céljából. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

292/2022.(X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Péti útkanyarban elhelyezett 

szalagkorlát megrongálódása esetében – a rongáló személy kártérítési felelősségének 

érvényesítése érdekében – a Várpalotai Rendőrkapitányság segítségét kéri.  

 

Ennek érdekében felkéri a polgármestert, vegye fel a kapcsolatot a Várpalotai 

Rendőrkapitányság vezetőjével, tájékoztassa a határozatban foglaltakról, és kérje segítségét a 

bekövetkező balesetről történő értesítéssel, amennyiben a szalagkorlát rongálódott.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

293/2022.(X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

Panelkuckó Alapítvány a számára úszásoktatásra a 141/2022.(IV.28.) számú képviselő-testületi 

határozatban megítélt 420.000,- Ft fel nem használt részét (134.593,- Ft) a gyermekek Mikulás 

csomagjainak összeállítására használja fel. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a Támogatási szerződés módosításának megkötésére.  

 

Határidő: 2022. november 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 



109 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

294/2022.(X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Pétfürdő Nagyközség 

Önkormányzata 2022. évi költségvetésének Lakóház Energetikai program céltartalékát 

megemeli 15.000.000.- Ft-tal az általános tartalék terhére. 

 

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

vegye figyelembe.  

 

Határidő: soron következő költségvetés módosítás 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

295/2022.(X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a 

Településfejlesztési Bizottság javaslatát, mely szerint a jegyző készítsen elő parkolási rendelet-

tervezetet.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

296/2022.(X.27.) 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 utca 23. szám alatti lakóépület felújításához Jenei Tamás xxxxxxxxxxxxxxxx szám 

alatti lakost 1.200.000, - Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Fedezet a 2022. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2022. november 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

297/2022.(X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakóházak energetikai 

felújításának támogatására benyújtott pályázatot elbírálta, és a lakóházak energetikai 
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felújításának támogatásáról szóló 7/2013.(VI.14.) önkormányzati rendelet alapján a Pétfürdő, 

Akácfa utca 21. szám alatti lakóépület felújításához Gergő-Varga Rita xxxxxxxxxxxxxxxx 

szám alatti lakost 1.800.000, - Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Fedezet a 2022. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2022. november 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

298/2022.(XI.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 „Lakóházak energetikai 

felújításának támogatására beérkezett pályázat elbírálása (Béres Gergő)” tárgyú, 183/2022. 

számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

299/2022.(XI.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 „Lakóházak energetikai 

felújításának támogatására beérkezett pályázat elbírálása (Nagy József)” tárgyú, 184/2022. 

számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

300/2022.(XI.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 „Lakóházak energetikai 

felújításának támogatására beérkezett pályázat elbírálása (Magyarósi Attila)” tárgyú, 

185/2022. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

301/2022.(XI.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 „Lakóházak energetikai 

felújításának támogatására beérkezett pályázat elbírálása (Szedmák Zsolt)” tárgyú, 186/2022. 

számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

302/2022.(XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a tartósan betöltetlen házi 

gyermekorvosi körzet betöltésére kiírt pályázatra jelentkező 

 

1. Dr. Serhal Toufic Hassannal az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 

alapján a határozat melléklete szerinti előszerződést az önkormányzat megköti, és vele a házi 

gyermekorvosi praxis (Pétfürdő, Iskola u. 5) orvosaként feladat-ellátási szerződést kíván 

kötni, amennyiben Dr. Serhal Toufic Hassan a Pétfürdő, Iskola u. 5. szám alatti praxis 

vonatkozásában a praxisjog megszerzését igazolja.  

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az házi gyermekorvosi praxisra vonatkozó 

praxisengedély kiadása esetén e praxis tekintetében a házi gyermekorvosi feladatok területi 

ellátási kötelezettséggel történő végzésére az „OLIV MED” Egészségügyi Szolgáltató 

Betéti Társasággal (személyes ellátásra kötelezett házi gyermekorvos: Dr. Serhal Toufic 

Hassan) az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bekezdése szerinti 

feladat-ellátási szerződést 5 éves időtartamra kösse meg.  

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben az „OLIV MED” 

Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság 2023. január 1-ig nem kap működési engedélyt a 

házi gyermekorvosi ellátásra, úgy 2023. január 1-től a működési engedély megszerzéséig 

terjedő időszakra az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) 

bekezdés a) pontjában foglalt kötelezettségének eleget téve a helyettesítésre az „OLIV-MED” 

Bt-vel megbízási szerződést kössön. 

Felkéri a polgármestert, hogy a megbízási szerződésből eredő fizetési kötelezettségek 

teljesítésére a 2023. évi költségvetés tervezése során legyen figyelemmel. 

 

Határidő: az 1. pontra: 2022. november 28. 

                  a 2. pontra: jogszabályban előírtak szerint 

                 a 3. pontra: 2023. évi költségvetés elfogadása 

Felelős: minden pontért: Horváth Éva polgármester 

               

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

303/2022.(XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójára pályázatot benyújtók közül az alábbi 

személyeket részesíti támogatásban: 

 

Támogatásban részesített neve:     A támogatás havi  

                                                            összege (Ft) 

„A” típusú pályázatok 

 

Sor-

szám 
Név Támogatási összeg (Ft/hó) 

1. Bajnai Bernadett 25.000 

2. Benke Léna Brigitta 25.000 

3. Csincsi Botond 20.000 

4. Enyingi Máté 15.000 

5. Farkas Gábor 25.000 

6. Farsang Bence 15.000 

7. Gáspár Imre János 20.000 

8. Jakab Luca Csenge 10.000 

9. Keskeny Armand 25.000 

10. Kiss Georgina Dzsesszika 25.000 

11. Kutny Laura 25.000 

12. Lengyel Kíra Anna 25.000 

13. Martos Vanessza 15.000 

14. Nagy Botond 20.000 

15. Németh Vivien 10.000 

16. Percze Csenge 25.000 

17. Salamon Petra 25.000 

18. Salamon Zsóka 25.000 

19. Somogyi Fruzsina Maja 20.000 

 Összesen: 395.000 

 

A támogatás fedezetét – mindösszesen: 3.950.000,- Ft-ot – a Képviselő-testület 2023. évi 

költségvetésében biztosítja. 

 

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

foglaltaknak megfelelően értesítse. 

 

Határidő: 2022. december 6. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

304/2022.(XI.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, 

Kosztolányi Dezső utca 15. szám alatti lakóépület felújításához Béres Gergő 

xxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakost 1.800.000, - Ft vissza nem térítendő támogatásban 

részesíti. 

 

Fedezet a 2022. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2022. december 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

305/2022.(XI.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, 

Berhidai út 32. szám alatti lakóépület felújításához Nagy József xxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakost 1.800.000, - Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

Fedezet a 2022. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2022. november 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

306/2022.(XI.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, 
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Babits Mihály utca 8. szám alatti lakóépület felújításához Magyarósi Attila 

xxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakost 1.031.500, - Ft vissza nem térítendő támogatásban 

részesíti. 

 

Fedezet a 2022. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2022. december 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

307/2022.(XI.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, 

Mikes Kelemen utca 37. szám alatti lakóépület felújításához Szedmák Zsolt 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakost 1.800.000, - Ft vissza nem térítendő támogatásban 

részesíti. 

 

Fedezet a 2022. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2022. december 10. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

308/2022.(XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

166/2022.(V.26.), 278/2022.(X.13.), 281/2022.(X.27.), 282/2022.(X.27.), 284/2022.(X.27.), 

289/2022.(X.27.), 290/2022.(X.27.), 291/2022.(X.27.), 292/2022.(X.27.), 293/2022.(X.27.), 

296/2022.(X.27.), 297/2022.(X.27.). 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

309/2022.(XI.24.) 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 2023. év január hó 

1. napjától az alábbiakban határozza meg: 

 

1./ Panelkuckó Napközi Otthonos Óvoda 

 

Szolgáltató: Sze-Pa-Szolg. Kft.  

                            Norma:  Szolgáltatónak fizetendő: 

- gyermekek részére 

ebéd:                                            396,- Ft             568,- Ft + ÁFA/fő/nap 

tízórai + uzsonna: 268,- Ft  369,- Ft + ÁFA/fő/nap 

háromszori étkezés:  664,- Ft 937,- Ft + ÁFA/fő/nap 

 

2./ Horváth István Általános Iskola 

 

Szolgáltató: Sze-Pa-Szolg. Kft.  

                            Norma:  Szolgáltatónak fizetendő: 

- gyermekek részére 

ebéd (menza):                                            412,- Ft 616,- Ft + ÁFA/fő/nap 

tízórai + uzsonna: 277,- Ft 393,- Ft + ÁFA/fő/nap 

háromszori étkezés:  689,- Ft 1.009,- Ft + ÁFA/fő/nap 

 

3./ Szociális étkeztetés  

 

Szolgáltató: Sze-Pa-Szolg. Kft.  

                            Norma: Szolgáltatónak fizetendő: 

          

ebéd                                            531,- Ft 675,- Ft + ÁFA/fő/nap 

 

4./ Bölcsőde 

                                                                                   Norma:   

           

     - saját konyhán előállított egész napos ellátás:     465,- Ft 

 

 

II. A Képviselő-testület 

 

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

tájékoztassa. 

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

foglaltak szerint kössék meg a szolgáltatókkal a szállítási szerződést. 

 

Határidő II/1. pontra: 2022. december 10. 

                II/2. pontra: 2022. december 31. 
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Felelős: II/1. pontra: Horváth Éva polgármester 

              II/2. pontra: érintett intézményvezetők és polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

310/2022.(XI.24.) 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 2023. évi költségvetés előkészítése 

során legyen figyelemmel. 

 

Határidő szerződéskötésre: 2022. december 15. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

311/2022.(XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete „Pétfürdő Nagyközség 

Közlekedési Koncepció”-ját a térképmellékletekkel jelen határozat mellékleteként jóváhagyja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

312/2022.(XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 224/2017.(V.25.) számú 

képviselő-testületi határozattal elfogadott „Pétfürdő közlekedéstechnikai koncepció”-ját – a 

felülvizsgálat eredményeként – visszavonja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

313/2022.(XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023-2027. évi „Pétfürdő 

Nagyközség Közlekedési Koncepció”-jában elfogadott 2023. évben intézkedést igénylő alábbi 

feladatokat 2023. évben elvégezteti. 
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1.) Az Iskola utcában, a Bocskai és Fazekas utca közötti szakaszon „Egyenetlen úttest” 

jelzőtábla (küszöb) kihelyezése mindkét irányból. 

 

2.) A Kölcsey köz kezdő szelvényénél „Behajtani tilos” jelzőtábla cseréje, „Mindkét irányból 

behajtani tilos” jelzőtáblára. 

 

3.) A Berhidai út 58. számú épület előtt kopott „Gyermekek”, illetve „Megállni tilos” 

jelzőtábla cseréje.  

 

4.) Az Akácfa utcában kihelyezett „Várakozni tilos” táblák hatályát kiegészítő táblák (1 óra) 

levétele. 

 

5.) A Kosztolányi Dezső utcában mindkét oldalon (a játszótérnél) 20 km-es 

„Sebességkorlátozás” jelzőtábla elhelyezése.  

 

6.) A Berhidai út 52. számú épület üzletei előtti parkolás megtiltásához a létesítmény mellett, 

annak közepén „Várakozni tilos” jelzőtábla, „Rakodási terület” és „Tilalom közepe” 

kiegészítő tábla kihelyezése.  

 

7.) A Temető utca és Ifjúság útja közötti egyirányú szakasz megfordítása. 

 

8.) A Temető utca - Ösküi utca közötti Akácfa utcára és az Ifjúság útjára 20 km-es 

„Sebességkorlátozás” jelzőtábla kihelyezése. 

 

9.) A Fazekas utca - Berhidai út csatlakozást követően egy „Megállni tilos”, „10 méteres 

távolság” megjelölést mutató kiegészítő tábla kihelyezése.  

 

10.) A Hősök terére bevezető útszakaszok elején lévő 20 km-es „Sebességkorlátozás” 

jelzőtábla cseréje 20 km-es „Korlátozott sebességű övezet” jelzőtáblára. 

 

11.) Az Akácfa utca Temető utca - Ösküi utca közötti szakaszán 3 db forgalomcsillapító 

küszöb telepítése. (Temető utca – Névtelen utca (1929 hrsz-ú) út, Névtelen utca (1929 hrsz-

ú út) – Ifjúság útja, Ifjúság útja – Ösküi út közötti szakasz.) Ezzel egyidőben a létesítmény 

előtt 50 m-es távolságban az „Egyéb veszély” jelzőtábla és „Egyenetlen úttest” 

(sebességcsökkentő borda) tábla kihelyezése. 

 

12.) A sportpályához vezető útszakaszon 2 db forgalomcsillapító küszöb telepítése, valamint 

mindkét irányból „Egyenetlen úttest” tábla (sebességcsökkentő borda) kihelyezése. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a 2023. évi költségvetés tervezésekor a határozatban foglaltakra 

legyen figyelemmel.  

 

Határidő: 2023. évi költségvetés előkészítése 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

314/2022.(XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja 2023. január 1-től 

maximum 10 fő, havi 1300 óra munkaidőkeretben történő közterületi segédmunkát végző 

önkormányzati munkavállaló foglalkoztatását. 

A személyi juttatások és járulékok fedezetét a 2023. évi költségvetésben biztosítja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződések megkötésére. 

 

Határidő: 2022. december 30. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

315/2022.(XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

A Képviselő-testület  

 

a) az 5/2022.(I.20.) számú határozatának b) pontját – mely a téli időszakra vonatkozó igazgatási 

szünetről rendelkezett – visszavonja,  

 

b) a különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek 

hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 

460/2022. (XI. 10.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában kapott felhatalmazással nem kíván élni, a 

2022. december 19-től 2023. január 6-ig tartó időszakra nem rendel el igazgatási szünetet a 

Pétfürdői Polgármesteri Hivatalban.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

316/2022.(XI.24.) 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 

 

2023. január 1-től 2023. 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: 2022. december 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

317/2022.(XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közösségi Ház és Könyvtár 

2022. december 17. és 2022. december 31. közötti időtartamú zárva tartása alatt a könyvtár 

nyitva tartását az alábbiak szerint hagyja jóvá.  

 

2022. december 21-én (szerda) 10.00 és 18.00 óra között 

2022. december 28-án (szerda) 10.00 és 18.00 óra között 

 

Határidő: a határozat megküldésére: 2022. november 28. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

318/2022.(XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

„Panelkuckó” Napköziotthonos Óvodában a fűtési hőmérsékletet 22°C alá nem lehet levinni. 

 

Határidő: a határozat megküldésére: 2022. november 25. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

319/2022.(XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Horváth Éva 

polgármester javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület 2023. január 1-től 2 bizottságot 

működtessen a testületi munka előkészítésre.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

320/2022.(XII.15.) 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 „Lakóházak energetikai 

felújításának támogatására beérkezett pályázat elbírálása (Domanitsné Tóth Aranka)” tárgyú, 

200/2022. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

 

 

 



120 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

321/2022.(XII.15.) 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 „Lakóházak energetikai 

felújításának támogatására beérkezett pályázat elbírálása (Winter Zoltán)” tárgyú, 200/2022. 

számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

322/2022.(XII.15.) 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 „Lakóházak energetikai 

felújításának támogatására beérkezett pályázat elbírálása (Csiki Mihály)” tárgyú, 211/2022. 

számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

323/2022.(XII.15.) 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 „Lakóházak energetikai 

felújításának támogatására beérkezett pályázat elbírálása (Szőllősi Edina)” tárgyú, 212/2022. 

számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

324/2022.(XII.15.) 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 „Lakóházak energetikai 

felújításának támogatására beérkezett pályázat elbírálása (Mogyorósi Lilla)” tárgyú, 

215/2022. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

325/2022.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kegyeleti közszolgáltatásról 

szóló, jelen határozat mellékletét képező szolgáltatási szerződésmódosítást jóváhagyja, egyben 

felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.  



121 

 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a szerződésben foglaltakra a 2023. évi költségvetés előkészítése 

során legyen figyelemmel. 

 

Határidő szerződéskötésre: 2022. december 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

326/2022.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Béni Norbert 

képviselő javaslatát, mely szerint az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletére és 

elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló rendelet-tervezet 4. § (2) bekezdésének a) 

pontja kerüljön ki a rendelet-tervezetből. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

327/2022.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

263/2022.(IX.29.), 274/2022.(IX.29.), 276/2022.(X.13.), 287/2022.(X.27.), 288/2022.(X.27.), 

294/2022.(X.27.), 303/2022.(XI.24.), 304/2022.(XI.24.), 305/2022.(XI.24.), 306/2022.(XI.24.), 

307/2022.(XI.24.), 310/2022.(XI.24.), 317/2022.(XI.24.), 318/2022.(XI.24.). 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

328/2022.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az energiaárak, valamint 

szolgáltatási díjak emelkedése miatt a 2022. évi kiadások fedezetére az alábbi 

előirányzatmódosításokra 6.300.000.- Ft fedezetet biztosít az általános tartalék terhére:  

 

1.) Közvilágítás dologi kiadás    + 3.000.000,- Ft 

2.) Sportlétesítmények működtetése dologi kiadás   + 800.000,- Ft 

3.) Iskola működtetés dologi kiadás               + 2.500.000,- Ft 

 

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

vegye figyelembe. 

 

Határidő: költségvetési rendelet módosítás 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

329/2022.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Pétfürdő Nagyközség 2018-

2023. évre szóló Települési Esélyegyenlőségi programját az Egyenlő bánásmódról és az 

Esélyegyenlőség Elmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, valamint a helyi 

esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról 

szóló 321/2011.(XII.27.) kormányrendelet alapján megjelent Belügyminisztérium 

„Módszertani útmutató a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szempontjaihoz és 

a program felülvizsgálatához” című dokumentum szerint átdolgozta. 

 

A program e határozat melléklete szerinti intézkedési tervét 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: a határozat megküldésére: december 16. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

330/2022.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 22. § (1) 

bekezdés b) pontja alapján a 2023. évi ellenőrzési tervet e határozat melléklete szerint hagyja 

jóvá. 

 

Határidő az éves ellenőrzési jelentés előterjesztésére:  

                 a 2022. évre vonatkozó zárszámadási rendelet előterjesztésével egyidejűleg. 

Felelős az éves ellenőrzési jelentés előterjesztéséért: Horváth Éva  polgármester 

             a belső ellenőrzés működtetéséért: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

331/2022.(XII.15.) 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 u. 47/2. szám alatti 54 m2-es, kettő és félszobás, 

komfortos önkormányzati szociális bérlakásra 2023. június 30. napjáig meghosszabbítja. 
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2023. évre a lakbérfizetési kötelezettséget 12.280,- Ft/hó árban állapítja meg, melyet évente az 

infláció mértékével növelni kell. 

 

Határidő: a szerződés megkötésére: 2022. december 31.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

332/2022.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a település környezeti állapotáról 

készült 2022. évi beszámolót megtárgyalta és elfogadja. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

333/2022.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

önszerveződő közösségeinek pénzügyi támogatásáról szóló 21/2016.(XI.25.) önkormányzati 

rendeletét a 2023. januári havi testületi ülésen felülvizsgálja.  

 

Felkéri a jegyzőt a rendelet-tervezet előkészítésére az alábbiak figyelembevételével:  

a) a tervezetből kerüljön ki, hogy a pályázó működésre a tárgyévet megelőző működési 

költségvetésének maximum 50 %-át kaphatja meg vissza nem térítendő támogatásként; 

b) a tervezet tartalmazzon alternatív javaslatot a Bizottság hatáskörébe tartozó támogatásokra 

meghatározott keret megosztására a sporttevékenységet és egyéb tevékenységet végző 

szervezetek vonatkozásában.  

 

Határidő: 2023. januári 19-i testületi ülés 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

334/2022.(XII.15.) 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, 

Bánk Bán utca 2. szám alatti lakóépület felújításához Domanitsné Tóth Aranka 

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

részesíti. 

Fedezet a 2022. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 
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Határidő: szerződés megkötésére 2022. december 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

335/2022.(XII.15.) 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, 

Kinizsi köz 8. szám alatti lakóépület felújításához Winter Zoltán xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

szám alatti lakost 1.309.512, - Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

Fedezet a 2022. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2022. december 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

336/2022.(XII.15.) 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, 

Bocskai utca 1. szám alatti lakóépület felújításához Csiki Mihály xxxxxxxxxxxxxxxxx szám 

alatti lakost 1.235.234, - Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

Fedezet a 2022. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2022. december 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

337/2022.(XII.15.) 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, 

Berhidai út 13. szám alatti lakóépület felújításához Szőllősi Edina xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

szám alatti lakost 1.800.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

Fedezet a 2022. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2022. december 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

338/2022.(XII.15.) 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, 

Berhidai út 105. szám alatti lakóépület felújításához Mogyorósi Lilla xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

szám alatti lakost 1.200.000, - Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

Fedezet a 2022. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék. 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 

megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2022. december 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

339/2022.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 15/2003.(X.1.) önkormányzati 

rendelet 1. § (1) bekezdése alapján Pétfürdő nagyközség kulturális életében végzett 

tevékenysége elismeréséül Endl Lászlónak a „Kultúráért” kitüntetést adományozza. 

 

Határidő: 2023. évi kultúra napi ünnepség  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 


