I. Szervezeti, személyzeti adatok (2019. szeptember 30.)

1.

A közfeladatot ellátó szerv
hivatalos neve, székhelye,
postai címe, telefon- és
telefaxszáma, elektronikus
levélcíme, honlapja,
ügyfélszolgálatának
elérhetőségei

Pétfürdői Polgármesteri Hivatal
8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.
Tel: 06/88/787-910 ; 06/88/588-910 ; 06/88/588-920 (automata kezelős)
Fax: 06/88/588-930
e-mail: petionkormanyzat@upcmail.hu
petijegyzo@upcmail.hu
honlap: www.petfurdo.hu
A Hivatalban külön ügyfélszolgálat nem üzemel.
Az ügyfélfogadási időt lsd. 4.) pontban.

2.

A közfeladatot ellátó szerv
szervezeti felépítése
szervezeti egységek
megjelölésével, az egyes
szervezeti egységek feladatai

A Pétfürdői Polgármesteri Hivatal a Képviselő-testület által létrehozott egységes szerv, amelyet a polgármester a
Képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányít.
A Hivatalt a jegyző vezeti.
Az egységes hivatal az alábbi szervezeti tagoltságban működik:
a) Önkormányzati és Titkársági Csoport
aa) a Képviselő-testület és bizottságai üléseinek előkészítésével, döntéseik végrehajtásának szervezésével, a
képviselői munka segítésével kapcsolatos feladatok,
ab) a vezetői döntések előkészítésével és végrehajtásuk szervezésével kapcsolatos feladatok,
ac) a személyzeti feladatok,
ad) a titkársági feladatok,
ae) az ügyfél- és sajtótájékoztatással kapcsolatos feladatok,
af) a jegyzőkönyvezési, leírói, gépkocsivezetői, karbantartói és beszerzői feladatok,
ag) az ügyiratkezeléssel kapcsolatos feladatok,
ah) az építésügyi, vízügyi, környezetvédelmi, településüzemeltetési feladatok,
ai) a beruházási, kommunális, műszaki és az intézmény-fenntartással kapcsolatos önkormányzati feladatok
ellátására.

b) Hatósági Csoport
ba) a honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok,
bb) az általános igazgatási, birtokvédelmi, gyámügyi, lakcímnyilvántartási, szociális, kereskedelmi stb.
államigazgatási hatósági hatáskörök,
bc) a szociális és gyermekvédelmi önkormányzati hatósági döntések előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatok,
bd) a közterület-felügyelet számára jogszabályban meghatározott feladatok,
be) a helyi adóztatással kapcsolatos feladatok,
ellátására

c) Pénzügyi Csoport
ca) az önkormányzati költségvetési és számviteli feladatok,
cb) házipénztári feladatok,
cc) az alapító okiratuk szerint gazdálkodási szempontból a polgármesteri hivatalhoz rendelt költségvetési szervek
(intézmények) gazdálkodási feladatainak ellátásával kapcsolatos feladatok,
cd) a vagyon-nyilvántartási és vagyongazdálkodási feladatok
ellátására.

3.

A közfeladatot ellátó szerv
vezetőinek és az egyes
szervezeti egységek
vezetőinek neve, beosztása,
elérhetősége (telefon- és
telefaxszáma, elektronikus
levélcím)

Horváth Éva polgármester
Elérhetősége:
8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C. (5. iroda)
Tel.: 06/88/787-910
Tel/fax: 06/88/588-930
e-mail: petionkormanyzat@upcmail.hu
petipolgarmester@upcmail.hu

Szabóné Czifra Melinda jegyző (egyben az Önkormányzati és Titkársági Csoport vezetője)
8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C. (3. iroda)
Tel.: 06/88/787-910
Fax: 06/88/588-930
e-mail: petijegyzo@upcmail.hu
szabonemelinda@upcmail.hu

Terbéné Szabolcsi Györgyi hatósági csoportvezető (távollétében helyettesíti a jegyzőt)
8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C. (1. iroda)
Tel.: 06/88/787-910
Fax: 06/88/588-930
e-mail: terbenegyorgyi@upcmail.hu

Sipos Szilvia pénzügyi csoportvezető
8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C. (19. iroda)
Tel.: 06/88/787-910
Fax: 06/88/588-930
e-mail: gasparjulia@upcmail.hu

4.

Terbéné Szabolcsi Györgyi hatósági csoportvezető
A szervezeten belül illetékes
ügyfélkapcsolati vezető neve A hivatal ügyfélfogadási rendje:
és az ügyfélfogadási rend
hétfőn 9.30 – 11.30-óráig és 12.30 - 16.15 óráig,
szerdán 8.00 - 11.30-óráig és 12.30 - 16.15 óráig,
pénteken 8.00 – 12.00 óráig
Kedden és csütörtökön ügyfélfogadás nincs.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 tagú.
5.

Testületi szerv esetén a
testület létszáma, összetétele, Tagjai:
tagjainak neve, beosztása,
elérhetősége
Horváth Éva polgármester
Láng Géza alpolgármester
Dombi Norbert képviselő
Farkas László képviselő
Miskolczi Ferenc képviselő
Nagy Zsolt képviselő
Pintér Csaba képviselő
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága 7 tagú.
Dombi Norbert bizottsági elnök (település képviselő)
Farkas László bizottsági tag (települési képviselő)
Nagy Zsolt bizottsági tag (települési képviselő)
Pintér Csaba bizottsági tag (települési képviselő)
Gelencsér István nem képviselő bizottsági tag
Molnár Gyula László nem képviselő bizottsági tag
Szabó János nem képviselő bizottsági tag
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 tagú.
Farkas László bizottsági elnök (település képviselő)
Miskolczi Ferenc bizottsági tag (települési képviselő)
Nagy Zsolt bizottsági tag (települési képviselő)
Kerekes András nem képviselő bizottsági tag
Padragi Józsefné nem képviselő bizottsági tag

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési Bizottsága 7 tagú.
Miskolczi Ferenc bizottsági elnök (település képviselő)
Dombi Norbert bizottsági tag (települési képviselő)
Nagy Zsolt bizottsági tag (települési képviselő)
Pintér Csaba bizottsági tag (települési képviselő)
Bálint Gézáné nem képviselő bizottsági tag
Horváth István nem képviselő bizottsági tag
Wimmer Péter nem képviselő bizottsági tag
A Képviselő-testület és bizottságainak elérhetősége: 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C. (postacím)
e-mail: petionkormanyzat@upcmail.hu

6.

A közfeladatot ellátó szerv
irányítása, felügyelete vagy
ellenőrzése alatt álló, vagy
alárendeltségében működő
más közfeladatot ellátó
szervek megnevezése, és 1.
pontban meghatározott
adatai

lásd a 9. pontban foglaltakat

7.

A közfeladatot ellátó szerv
többségi tulajdonában álló,
illetve részvételével működő
gazdálkodó szervezet [Ptk.
685. § c) pont] neve,
székhelye, elérhetősége,
tevékenységi köre,
képviselőjének neve, a
közfeladatot ellátó szerv
részesedésének mértéke

„PÉTKOMM” Pétfürdői Kommunális és Szolgáltató Kft.
Rövidített neve: PÉTKOMM Kft.
Cégbejegyzés száma: 19-09-504842
Székhelye: 8105 Pétfürdő, Berhidai u. 2.
Postacíme: 8105 Pétfürdő, Pf. 430.
Irodáinak helye: 8105 Pétfürdő, Berhidai u. 2. I. emelet
Telefon/fax: 06/88/476-172
Alaptevékenysége a távhőszolgáltatás, valamint a településfenntartási feladatok ellátása.
Képviselője: Nagy Ottó ügyvezető igazgató
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában lévő egyszemélyes gazdasági társasága.

8.

A közfeladatot ellátó szerv
által alapított
közalapítványok neve,
székhelye, alapító okirata,
kezelő szervének tagjai

nincs

9.

A közfeladatot ellátó szerv
által alapított költségvetési
szerv neve, székhelye, a
költségvetési szervet alapító
jogszabály megjelölése,
illetve az azt alapító
határozat, a költségvetési
szerv alapító okirata,
vezetője, honlapjának
elérhetősége

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete által alapított költségvetési szervek:
Pétfürdői Polgármesteri Hivatal
székhelye: 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.
utolsó egységes szerkezetű alapító okiratának száma: 252-19/2016.
vezetője: Szabóné Czifra Melinda jegyző
honlap: www.petfurdo.hu
az intézmény alapító okirata letölthető innen:
www.petfurdo.hu/intezmenyek/egyeb_intezmenyek/intezmenyek_db//?catalog3_id=13453

„Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda
székhelye: 8105 Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 17.
OM azonosító száma: 036801
utolsó egységes szerkezetű alapító okiratának száma: 554-6/2017.
vezetője: Porogi Lajosné óvodavezető
az intézmény alapító okirata letölthető innen:
www.petfurdo.hu/intezmenyek/egyeb_intezmenyek/intezmenyek_db//?catalog3_id=5086

Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár
székhelye: 8105 Pétfürdő, Hősök tere 5.
utolsó egységes szerkezetű alapító okiratának száma: 252-21/2016.
vezetője: Angeli Katalin igazgató
az intézmény alapító okirata letölthető innen:
www.petfurdo.hu/intezmenyek/egyeb_intezmenyek/intezmenyek_db//?catalog3_id=8161

Pétfürdői Gondozási Központ
székhelye: 8105 Pétfürdő, Berhidai út 2/B.
utolsó egységes szerkezetű alapító okiratának száma: 554-4/2017.
vezetője: Papp Alexandra igazgató
az intézmény alapító okirata letölthető innen:
www.petfurdo.hu/intezmenyek/egyeb_intezmenyek/intezmenyek_db//?catalog3_id=8152

10. A közfeladatot ellátó szerv
által alapított lapok neve, a
szerkesztőség és kiadó neve
és címe, valamint a
főszerkesztő neve

Pétfürdői Krónika
időszaki lap
Szerkeszti: Szerkesztőbizottság, 8105 Pétfürdő, Hősök tere 5.
Főszerkesztő: Angeli Katalin
Kiadó: VSP Nyomda Kft., 8105 Pétfürdő, Hősök tere 14.

11. A közfeladatot ellátó szerv
Veszprém Megyei Kormányhivatal
felettes, illetve felügyeleti
8200 Veszprém Megyeház tér 1.
szervének, ennek hiányában E-mail: vemkh.hivatal@veszprem.gov.hu
a közfeladatot ellátó szerv
Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem
felett törvényességi
ellenőrzést gyakorló szerv 1.
pontban meghatározott
adatai

