
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK                                                             2023. 
 

1 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

1/2023.(I.19.) 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 „Majoros Zsolt kérelme” 

tárgyú, 18/2023. számú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2/2023.(I.19.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Pétkomm Kft. 

ügyvezetőjének kérelmét a tagi kölcsön visszafizetésének ütemezése tárgyában.  

 

A Képviselő-testület a tagi kölcsönszerződés megkötésére felhatalmazást adó 278/2022.(X.13.) 

számú határozatában a tagi kölcsön biztosításának időtartamát 2022. november 15-től 2023. 

április 25-ig tartó időtartamra módosítja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2022. november 8-án megkötött Tagi kölcsönszerződést 

módosító – a határozat mellékletét képező – szerződésmódosítást aláírja.  

 

Határidő: 2023. január 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

3/2023.(I.19.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

felhasználói vezetékhálózaton végzett műszaki beavatkozások új díjtételeinek – 2023. február 

1-től – alkalmazását a határozat melléklete szerint elfogadja. 

 

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

 

Határidő tájékoztatásra: 2023. január 31. 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

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

4/2023.(I.19.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

szolgáltatások 2023. január 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    

 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

5/2023.(I.19.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

tó körül 

a) meglévő 24 darab hulladékgyűjtőt megóvása érdekében lánccal rögzítteti, oly módon, hogy 

az ürítés így is megoldható legyen, 

b) bővítés céljából vásárol még 6 db - Urban 10 Alba CS típusú – kukát. 

 

Az a) pontban lévő karbantartási munkára 200 ezer forintot, a b) pontban lévő beruházásra 

1.200 ezer forintot javasol tervezni a 2023. évi költségvetésbe. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy e döntésre a költségvetés összeállításakor legyen figyelemmel. 

 

Határidő: a) 2023. évi költségvetés elfogadása 

                  b) a munkák elvégzésére: 2023. március 31. 

Felelős: mindkét pontért: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

6/2023.(I.19.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 

 

286/2022.(X.27.), 314/2022.(XI.24.), 316/2022.(XI.24.), 325/2022.(XII.15.), 

329/2022.(XII.15.), 331/2022.(XII.15.), 333/2022.(XII.15.), 334/2022.(XII.15.), 

335/2022.(XII.15.),         336/2022.(XII.15.),            337/2022.(XII.15.),              338/2022.(XII.15.). 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

7/2023.(I.19.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Molnár Gyula 

László képviselő javaslatát, mely szerint az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatott 

hívatásrendek 2023. évi jutalom kerete a havi bértömeg összege legyen. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

8/2023.(I.19.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

I. 

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

Hivatalban foglalkoztatott  

a) köztisztviselők részére a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi 

XXV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 65. § (6) bekezdésében foglalt lehetőséggel élve 2023. 

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 – 2023. 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 15 %-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, a Kttv. 

235. § (1) bekezdése szerinti személyi illetmény megállapításához, valamint a Kttv. 241. § (1) 

bekezdése alkalmazásával az ügykezelő illetményére 1.072.028.- Ft bértömegre  

fedezetet biztosít.  

 

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

garantált illetményemelésének mértékét 2023. évre a Kötv. 7. melléklete szerint számított 

garantált illetmény %-ában az alábbiak szerint biztosítja: 

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.  

 

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 főiskolai végzettség 

https://uj.jogtar.hu/
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esetében az illetményalap 45 %-ának és a NOKS különbözetének, középfokú végzettség 

esetében az illetményalap 60 %-ának és a NOKS különbözetének megfelelő mértékű fenntartó 

által garantált illetményt biztosít.  

 

2.3.) Közösségi Ház és Könyvtár: 

A kulturális ágazat munkavállalói részére az intézmény 2023. január 1-én érvényes 

alapbértömegének 6 %-os emelését biztosítja a munkavállalók bérének differenciált növelésére. 

A 6 %-os illetménynövekedést az intézményvezető részére is biztosítja. Havi bértömeg: 

4.324.550.- 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 az alapilletmény 6 %-ának megfelelő mértékű fenntartó által garantált 

illetményemelést 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  

9/2023.(I.19.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatnál és 

intézményeinél foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak, egészségügyi szolgálati 

jogviszonyban állók és munkavállalók  

 

a) 2023. évi jutalmazásának céljából a 2023. évi költségvetés személyi juttatás kiadási 

előirányzatán belül a jutalmazásra felhasználható keretként valamennyi intézmény 

esetében az intézmény 2023. március 1-én érvényes rendszeres havi bértömegének 50 %-

át biztosítja.  

b) cafetéria juttatásának céljából – a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 

2022. évi XXV. törvény 65. § (4) bekezdésében előírt korlátra figyelemmel – 2023. 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. 
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Határidő: költségvetési rendelet előkészítése 

Felelős:  Szabóné Czifra Melinda jegyző 

    Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

10/2023.(I.19.) 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 xxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos Pétfürdő Nagyközség 

Önkormányzata által működtetett iskolai konyhák és ebédlők gondnoki feladatok ellátására, 

5243 FEOR számú gondnok munkakörre vonatkozó kinevezését 2023. január 1. napjától a 

3611 FEOR számú pénztáros munkakörrel kiegészíti. 

 

Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

(továbbiakban: Kjt.) 61. §-a, 66.§ (2) bekezdés a) pontja alkalmazásával, Magyarország 

2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 7. melléklete szerinti 

bértábla és Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 2023. évi 

átmeneti gazdálkodásról szóló 12/2022. (XII.16.) önkormányzati rendelete alapján bruttó 

371 073,- Ft-ban állapítja meg. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy  

a) egyéb munkáltatói jogkörében eljárva közalkalmazott kinevezés módosítási okmányainak 

elkészítéséről gondoskodjon, 

b) a 2023. évi költségvetési rendelet előkészítésekor a határozatban foglaltakat vegye 

figyelembe. 

 

Határidő a) pontra: 2023. január 30. 

                b) pontra: 2023. évi költségvetési rendelet előkészítése 

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

11/2023.(I.19.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hivatalvezetője által 2022. 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: 2023. január 31. 

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

12/2023.(I.19.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2023. 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  

13/2023.(I.19.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

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

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

 

„A Bölcsőde 2023. június 1. és 2023. augusztus 31. közötti munkanapokon az alábbiak 

szerint tart nyitva: 

június 1. és augusztus 13. között: 5.30 órától 16.00 óráig; 

augusztus 14. és augusztus 27. között: nyári karbantartási munkálatok miatt zárva; 

augusztus 28. és augusztus 31. között: 5.30 órától 16.00 óráig.” 

 

Felhívja 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 tájékoztassa a polgármestert.  

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 

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: 2023. február 28. 

                  a polgármester tájékoztatására: 2023. március 10. 

Felelős:    Plank Alexandra intézményvezető 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

14/2023.(I.19.) 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 utca 17.) 2023. évi 

nyitvatartási idejét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

„Az Óvoda 2023. január 1. és 2023. december 31. közötti munkanapokon az alábbiak 

szerint tart nyitva: 

január 2. és augusztus 13. között: 5.30 órától 16.30 óráig; 

augusztus 14. és augusztus 27. között: nyári karbantartási munkálatok miatt zárva; 

augusztus 28. és december 20. között: 5.30 órától 16.30 óráig 

december 21. és 2024. 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 haladéktalanul tájékoztassa a 

polgármestert. 

 

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 

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: 2023. február 6. 

                  b) a nyitvatartás közzétételére a helyi televízió képújságjában és az önkormányzati  

                      honlapon: 2022. február 6. 

       c) a szülők tájékoztatására és nyilatkoztatására: 2023. február 28. és  

                                                                                              2023. október 28. 

                  d) a polgármester tájékoztatására: 2023. március 10. és 2023. november 10. 

                  e) igény esetén az alternatív napközbeni ellátás módjára vonatkozó javaslat  

                      előterjesztésére: 2023. március havi testületi ülés és a  

                           2023. november havi ülés 

                                                             

Felelős:    a), és c-d) pontra: Némethné Tolnai Mónika óvodavezető 

      b) pontra: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

                 e) pontra: Horváth Éva polgármester és 

                                  Plank Alexandra Gondozási Központ vezetője 

 

 



KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK                                                             2023. 
 

8 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

15/2023.(I.19.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdői Polgármesteri 

Hivatalban igazgatási szünetet rendel el az alábbi időszakokra vonatkozóan:  

a) a nyári időszakban: 2023. július 17-tól augusztus 20-ig, 

b) a téli időszakra: 2023. december 25-től 2024. január 7-ig. 

 

Határidő: helyi médiában történő közzétételre: 2023. március 31. 

                  a lakosság hirdetményi úton történő értesítésére: a): 2023. július 1. 

                                                                                                 b): 2023. december 1. 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

16/2023.(I.19.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. 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: 2023. február 3. 

                    b) eseménynaptár: 2022. február 28. 

Felelős: a) pontra: Horváth Éva polgármester 

               b) pontra: Angeli Katalin intézményvezető 

 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

17/2023.(I.19.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek 2022. évi 

támogatásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

A Humán Bizottság hatáskörébe tartozó 2022. évi támogatási keret 156.020,- Ft összegű 

előirányzat maradványának felhasználásáról a Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés 

elfogadásakor dönt. 

 

Határidő: a 2023. évi költségvetést tárgyaló testületi ülés 

Felelős: Horváth Éva polgármester 
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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

18/2023.(I.19.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az Önkormányzat nevében regisztráljon, majd sikeres regisztráció esetén nyújtson be 

igénylést a „Településfásítási program 2023” pályázat keretében az őszi ültetési szezonra, 

egyben a szükséges nyilatkozatokat csatolja a pályázathoz.  

 

Javasolt telepítési hely:  

a) Pétfürdő Köztemető, 1806 hrsz, 

b) Gesztenyesor közötti terület, 2385/19 hrsz. 

 

Határidő igénylésre: 2023. január 20.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

19/2023.(I.19.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Majoros Zsolt József Pétfürdő, 

Juhász Gyula utca 5. szám alatt lévő, 2023. január 3-án tűzesetben megrongálódott 

lakóépületének helyreállítási munkáit anyagilag támogatja az alábbiak szerint:  

 

A Képviselő-testület 2.000.000,- Ft visszatérítendő támogatást nyújt a helyreállítási 

munkákhoz, melynek fedezetét a 2023. évi költségvetésében előirányozza.  

 

A visszafizetési kötelezettség 2024. január 1-től kezdődően havi bontásban 6 év átfutási idő 

alatt. Az átutalás feltétele a Támogatási Szerződés megkötése.  

 

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

Zsoltnak, elfogadó válasz esetén intézkedjen a szerződés megkötéséről.  

 

Felkéri továbbá, hogy a 2023. évi költségvetési rendelet előkészítésénél a határozatban 

foglaltakat vegye figyelembe.  

 

Határidő határozat megküldésére: 2023. január 23. 

                 szerződés megkötése: határozatban foglaltakat szerint 

                 költségvetési rendelet: 2023. február 23.  

Felelős: Horváth Éva polgármester 

 


