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Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2021. július 13-án kedden 15:00 órakor tartott soros ülésének  

rendeleti és határozati mutatója 
 
 
 

Rendeletek: 
10/2021. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 
a szociális szolgáltatások helyi szabályairól 
11/2021. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 
A „Pusztamonostorért díj” alapításáról és adományozásáról szóló 4/1992. (V.21.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
 
Határozatok: 
40/2021.(VII.13.) Képviselő-testületi határozat 
az ülés napirendi pontjainak elfogadásáról, a jegyzőkönyvvezető, és hitelesítők megválasztásáról 
41/2021. (VII.13.) Képviselő-testületi határozat 
Elek Krisztián alpolgármester interpellációjára adott válasz elfogadásáról 
42/2021. (VII.13.) Képviselő-testületi határozat 
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület nevében hozott polgármesteri 
döntésekről szóló tájékozató elfogadásáról 
43/2021. (VII.13.) Képviselő-testületi határozat 
TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00028 azonosító számú projekthez saját forrás biztosítása 
44/2021. (VII.13.) Képviselő-testületi határozat 
a TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00028 azonosító számú, „Mini bölcsőde kialakítása Pusztamonostoron” 
című projekt keretében a „Mini bölcsőde kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményhirdetése, új közbeszerzési eljárás indítása, új ajánlati felhívás elfogadására 
45/2021. (VII.13.) Képviselő-testületi határozat 
a Közbeszerzési Terv módosításáról 
46/2021.(VII.13.) Képviselő-testületi határozat 
A Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása 2021.” MFP-
UHK/2021. felhívás 3280714254 azonosító számú projekt keretében „Pusztamonostor Árpád-, Deák 
Ferenc-, Zrínyi és Balaton utca zúzottköves útalappal való felújítása” beszerzés ajánlattevőinek 
kijelölésére 

47/2021.(VII.13.) Képviselő-testületi határozat 
A Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása 2021.” MFP-
UHK/2021. felhívás 3280714254 azonosító számú projekt keretében kötelező nyilvánosság 
biztosítása” beszerzés ajánlattevőinek kijelöléséről  
48/2021. (VII.13.) Képviselő-testületi határozat 
a civil szervezetek és szerveződések 2021. évi támogatásáról 

 
 
 
 



Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. július 13-án 

kedden 15:00 órai kezdettel megtartott soros ülésén 
 
Az ülés helye: Községháza 
 
Jelen vannak: Elek Krisztián, Farkas Ferenc, dr. Kakas Tünde, Kissné Pető Brigitta, Lajkóné Vincze 

Ildikó Képviselő-testületi tagok 
   Kardos Veronika polgármester 
    

dr. Sándor Mátyás 
 

Távol maradt: Bajtai Miklós képviselő 
 
    
Kardos Veronika: Köszöntöm a jelenlévőket. Bajtai Miklós jelezte távollétét. A jelenléti ív alapján 
megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitom. Köszöntöm dr. Sándor Mátyás 
osztályvezető urat. 
Jegyzőkönyvvezetőnek felkérem Györgyfiné Balogh Zsuzsannát, hitelesítőknek Kissné Pető Brigitta és 
Lajkóné Vincze Ildikó képviselőket. Javaslom a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását.  
 
A Képviselő-testület 6 egybehangzó igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

40/2021.(VII.13.) Képviselő-testületi határozat 
az ülés napirendi pontjainak elfogadásáról, a jegyzőkönyvvezető, és hitelesítők 
megválasztásáról 

 
Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2021. július 13-i 
ülés meghívójában szereplő napirendi pontjait, jegyzőkönyvvezetőnek Györgyfiné Balogh 
Zsuzsanna köztisztviselőt, hitelesítőknek Kissné Pető Brigitta és Lajkóné Vincze Ildikó 
képviselőket választja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 

 
1. napirendi pont: Interpellációk 

 
Kardos Veronika: Kíván-e valaki interpellálni? 
 
Elek Krisztián: Megkeresést kaptam, hogy a Szabadság út 68. szám alatti szolgálati lakásnál tudnánk-e 
valamit kezdeni a kiköltöző lakó felhalmozott hulladékával. 
 
Kardos Veronika: Kértem már őket, hogy takarítsák el, ezért nem is volt még eddig kulcsátadás. A 
fizetési felszólításokat is folyamatosan postázzuk, de nem veszi át senki. Nem laknak a lakásban, de a 
kulcsokat még nem kaptuk meg. 
 
Elek Krisztián: Javasolnék egy bejárást, hátha akkor történik valami. 
 
Kardos Veronika: Kezdeményezni fogom, Apró István az összekötő személy, de sajnos már ő is 
elköltözött, és a telefont se vette fel, amikor kerestem. 
 



dr. Sándor Mátyás: Azt kellene megnézni, hogy a közművek kinek a nevén vannak. Ha nem tudjuk 
utolérni, akkor is van lehetőség a szerződés felmondására és a lakás visszavételére. 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 6 egybehangzó igennel meghozta a 
következő határozatot: 
 

41/2021. (VII.13.) Képviselő-testületi határozat 
Elek Krisztián alpolgármester interpellációjára adott válasz elfogadásáról 
 
Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester Elek 
Krisztián alpolgármester interpellációjára adott válaszát. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 

 
 

2. napirendi pont: Tájékoztató a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 
Képviselő-testület nevében hozott polgármesteri döntésekről 

 
Kardos Veronika: A hozott rendeletek és határozatok listáját megkaptátok írásban. Szóban az 
alábbiakban szeretnék egy összesítő tájékoztatást adni az utóbbi időszak, 2021. első félévének 
jelentősebb eseményeiről. 
 
A 2021. év a COVID-19 világjárvány miatt rendkívüli módon vette kezdetét. Sajnos több kollégánk is 
megbetegedett. Hálás vagyok, hogy mindnyájan meggyógyultak! Köszönöm mindazon kollégák 
segítségét és helytállását, akik a kiesők helyettesítését megoldották, munkájukat elvégezték. 
Kiemelten megköszönöm Lajkóné Vincze Ildikó lelkiismeretes és áldozatkész munkáját, amit a szociális- 
idősgondozás és covid fertőzöttek segítése terén végzett. 
Új kollégákat is köszönthettünk: Pintér János karbantartót, Hurubánné Telek Anett szociális ügyintézőt 
és Nagyné Szécsényi Judit szociális gondozót. 
 
A FALUHÁZ felújítására nyert pályázatból a KÖZSÉGHÁZA tetőszerkezetének felújítása történt meg a 
Hebema Kft jóvoltából. Köszönöm az ő, valamint a Jászfényszarui Projektiroda és Építésügyi kollégák 
kiváló munkáját. 
 
A települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése kapcsán csapadékvíz elvezető rendszer 
kiépítésére nyújtottunk be 200 millió forint összértékben pályázatot, melynek még várjuk az 
elbírálását. 
Folyamatos egyeztetés zajlik a Mini Bölcsi Projekt kapcsán, melynek közbeszerzési eljárása immár 
negyedjére sem vezetett eredményre. Az eljárás újboli kiírására lesz szükség. 
 
Az óvodában veszélyessé vált fák több ütemben kerültek kivágásra/gallyazásra, Györgyfi Máté e.v. 
alpintechnikás módszerrel szakszerű munkát végzett. 
 
Használt sütőolaj gyűjtőpontot létesítettünk egy környezetvédelmi megkereséshez csatlakozva. Az 
óvoda és a polgármesteri hivatal udvarán helyezhetik el a környezettudatos lakosok az olajat. 
 
Sikerült bővítenünk a közfoglalkoztatási létszámkeretet. Jelenleg 8 fő /5 férfi és 3 nő/ látja el a 
közterületi- és intézmény takarítási feladatokat, plusz 1 kulturális közfoglalkoztatott segíti a 
munkánkat. 
 
Pócs János országgyűlési képviselő úr kezdeményezéséhez csatlakozva már Pusztamonostoron is 
elérhető a népkonyha szolgáltatás. Jelenleg közel 270 fő igényli az ingyenes napi egyszeri meleg ételt. 



A Pártház bérleti szerződései is megköttettek. Az épület felújításának költsége leíródik a bérleti díjból. 
Két helyi vállalkozás vette birtokba az épületrészeket. Sok sikert kívánok tevékenységük folytatásához.  
 
Az energetika projekt, valamint az óvoda bővítés helyszíni záró projektellenőrzéseire is sor került. A 
feltárt hiányosságokat pótoltuk.  
 
A szennyvíz beruházás záró rendezvénye online sajátos formában történt. A lakossági rákötések jó 
ütemben haladnak. A helyreállítási munkákat jelzést követően folyamatosan végzi a vállalkozó. 
 
A játszóterek fogyasztóvédelmi ellenőrzései is megtörténtek. Az észrevételezett hibákat javítottuk. 
 
A Magyar Falu Program keretében ebben az évben közel 20 millió forintot nyertünk útfelújításra, 
melyből a Tófenék környéke / Árpád, Balaton, Deák Ferenc és Zrínyi utcák/ zúzottköves terítése 
történik meg. 
 
Az önkormányzati konyha felújítása szükségessé vált, melyre pályázati lehetőség híján egyedi 
kormányzati támogatási kérelmet nyújtottunk be. Várjuk a támogató döntést. 
 
Pályázati forrásból egy évekkel ezelőtt előkészített kötet – Ambrus Sándor: Fejezetek Pusztamonostor 
történetéből – nyomtatása valósulhatott meg. 
 
Ebben az évben 5 héten keresztül biztosítunk nyári napközis tábort a diákoknak változatos 
programokkal, szintén pályázati forrásból. 
 
Megrendezésre kerül a honvédelmi tábor is a Zárdakertben július 19-23-a között. Köszönöm mindazok 
munkáját, segítségét, felajánlását, akik a sportöltöző felújításában közreműködtek. 
 
A ravatalozó drapériacseréjét egyeztettem a temetkezési vállalkozóval. 
 
A Pusztamonostorért Alapítvány elnökének Dr. Kakas Tündének gratulálok a nyertes pályázatokhoz, 
köszönöm a munkáját és további sok sikert kívánok! 
 
A közfoglalkoztatás ellenőrzése is megtörtént, ahol szintén mindent rendben találtak. A jövőre 
vonatkozóan sok hasznos tanáccsal látott el bennünket Dr. Dobozi József a Közfoglalkoztatási és Vízügyi 
Helyettes Államtitkárság Közfoglalkoztatási és Stratégiai és Koordinációs Főosztályának megyei 
koordinátora. 
Készül a turisztikai információs tábla újratervezett változata, mely a Takarékszövetkezetnél lévő már 
tönkrement fólia helyére kerül. 
 
Nyári diákmunkára 8 fővel kötöttünk szerződést, valamint az 50 órás közösségi szolgálatra is biztosítjuk 
a lehetőséget. Főként a nyári napközis táboroknál segítkeznek a fiatalok, valamint kertgondozást,  
kisebb felújítási munkákat végeznek. 
 
Összefogásból és Csík József felajánlásából valósult meg az iskola sportudvari kerítésének felújítása. 
Köszönöm minden segítőnek! 
 
A rekultivált hulladéklerakónál a monitoring kutak ellenőrzése/felülvizsgálata megtörtént. A 
mintavétel során minden érték megfelelő volt. 
 
Megtörtént a szúnyoggyérítés és az elektronikai hulladékgyűjtés. 1250 kg hulladékot szállítottak el. 
 
Az általános iskolai kitűnő tanulókat könyvjutalomban részesítettem. Nagy öröm számomra, hogy idén 
is sok, 16 kisdiák jeleskedett. Kellemes nyarat sok szép élményt és jó pihenést kívánok minden diáknak 
és pedagógusnak! 



 
Nyugdíjazás előtti utolsó munkanapján szűk körben köszöntöttük Kecskés Tamásné Mónika óvónénit. 
Jó egészséget, tartalmas, nyugodt és boldog nyugdíjas éveket kívánva. 
 
Az óvodai ellátás biztosítása érdekében 1 fő óvónő és átszervezés miatt 1 fő pedagógiai asszisztensi 
álláshirdetés került kiírásra. 
 
Programegyeztetésre invitáltuk az intézményvezetőket, kollégákat, civil szervezetek, csoportok 
vezetőit, ahol a település második félévi programterve került összeállításra. 
 
A közelmúltban köszöntöttük településünk korábbi polgármesterét Sári Ferencet 70. születésnapja 
alkalmából. 
 
A magyar egészségügy napja alkalmából elismerő oklevéllel köszöntük meg a háziorvosi szolgálat 
dolgozóinak áldozatos és lelkiismeretes munkáját, Dr. Dajkó Györgyöt több évtizedes munkájáért 
címzetes főorvosi címmel tüntettük ki. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el a Képviselő-testület 6 egybehangzó igennel meghozta a 
következő határozatot: 
 

42/2021. (VII.13.) Képviselő-testületi határozat 
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület nevében 
hozott polgármesteri döntésekről szóló tájékozató elfogadásáról 
 
Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület nevében hozott 
polgármesteri döntésekről szóló tájékoztatót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 
 

 
3. napirendi pont: Előterjesztés a 8/2014. (VIII.29.) számú rendelettel kapcsolatos 

törvényességi felhívás megtárgyalására 
 

Kardos Veronika: A Kormányhivatal törvényességi felhívásba foglalta észrevételeit a szociális 
ellátásokkal kapcsolatos rendeletünkkel kapcsolatban. A jogszabálysértés megszüntetése végett 
átdolgoztuk rendeletünket. A módosítás érdemi változást nem eredményezett, maradtak az ellátási 
formák és a térítési díjak is. Van-e kérdésetek ezzel kapcsolatban? 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el a Képviselő-testület 6 egybehangzó igennel megalkotta a 
következő rendeletet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 14.) önkormányzati 
rendelete 

a szociális szolgáltatások helyi szabályairól 

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, 114. § (3) bekezdésében és a 132. § (4) 
bekezdésében foglalt felhatalmazása szerint, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében és a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) Pusztamonostor Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a szociális szolgáltatások 
körében: 
a) étkeztetés, 
b) házi segítségnyújtás, 
c) családsegítés, 
d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, és 
e) támogató szolgáltatás 
ellátásokat biztosít. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt szociális szolgáltatások közül: 
a) az (1) bekezdés a)-b) pontban foglalt szolgáltatásokat közvetlenül az Önkormányzat 
b) az (1) bekezdés c) pontban foglalt szolgáltatást külön megállapodás alapján Jászfényszaru Város 
Önkormányzata Jászfényszaru Város Gondozási központja útján, 
c) az (1) bekezdés d)-e) pontban foglalt szolgáltatást külön megállapodás a Szent Ferenc Egyesített 
Szociális Intézmény útján 
biztosítja. 

(3) Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 
(2) bekezdés a)-b) pontjában foglalt szolgáltatások megállapítására vonatkozó hatáskörét 
Pusztamonostor Község Polgármesterére (a továbbiakban: Polgármester) ruházza. 

2. § 

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránti kérelmet az 1§ (1) bekezdés a)-b) és d)-
e) pontjában foglalt ellátások iránt az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. 

(2) A Polgármester a kérelem benyújtását követő 15 napon belül dönt az ellátás igénybevételéről, és 
erről írásban értesíti a kérelmezőt. 

(3) A döntés felülvizsgálatáért – az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül – a Képviselő- 
testülethez lehet fordulni, amely határozattal dönt az ellátás nyújtásáról, illetve igénybevehetőségéről. 

(4) Az Önkormányzat külön eljárás nélkül, haladéktalanul köteles étkeztetést és házi segítségnyújtást 
biztosítani annak a rászorulónak, akinek életét, testi épségét, egészségi állapotát az ellátás elmaradása 
közvetlenül veszélyeztetné. 

3. § 

 Az 1§ (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti ellátás igénybevételéről a Polgármester és az ellátott, vagy 
annak törvényes képviselője írásbeli megállapodást köt. Az étkezés vonatkozásában kötendő 

https://njt.hu/jogszabaly/1993-3-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/1993-3-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/1993-3-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/1993-3-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/2011-4301-02-00
https://njt.hu/jogszabaly/2011-189-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/2011-189-00-00
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/488838#SZ1@BE1
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/488838#ME1


megállapodást a rendelet 2. melléklete, a házi segítésnyújtás vonatkozásában kötendő megállapodást 
a rendelet 3. melléklete tartalmazza. 

4. § 

(1) Az Önkormányzat az étkeztetés keretén belül ellátási naponként egyszeri meleg étel biztosításával 
gondoskodik az étkezésre jogosult rászorulókról óvodai nevelési napokon. 

(2) Az étkeztetés igénybevételére jogosult, aki: 
a) a 65. életévét betöltötte, 
b) egészségügyi állapota alapján önmagát korlátozottan képes ellátni, 
c) fogyatékosságban, szenvedély-, vagy pszichiátriai betegségben szenved, 
d) hajléktalan, 
e) jövedelemmel nem rendelkezik, vagy 
f) életét, létfenntartását súlyosan veszélyeztető élethelyzetben van. 

(3) Étkeztetés személyes átvétellel, vagy ha azt a kérelmező egészségügyi állapota indokolja, 
házhozszállítással vehető igénybe. 

(4) A (2) bekezdésben foglalt jogosultsági feltételeket: 
a) a (2) bekezdés a) és d) pontjában foglalt esetben személyazonosításra alkalmas személyi okmány 
és lakcímet igazoló okmány bemutatásával, 
b) a (2) bekezdés b) pontjában foglalt esetben házi-, vagy szakorvosi vélemény benyújtásával, 
c) a (2) bekezdés c) pontjában foglalt esetben szakorvosi vélemény benyújtásával, 
d) a (2) bekezdés e) pontjában foglalt esetben jövedelemnyilatkozat csatolásával, 
e) a (2) bekezdés f) pontjában foglalt esetben az életet, létfenntartást súlyosan veszélyeztető 
élethelyzetről tett nyilatkozat csatolásával 
kell igazolni. 

(5) Ha a kérelmező az étkezési szolgáltatást házhozszállítással kéri, a házhozszállítást megalapozó 
orvosi véleményt a (4) bekezdésben foglaltakon túl csatolni kell. 

5. § 

(1) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásért – kivéve családsegítés esetében - térítési díjat 
kell fizetni. 

(2) Az intézményi térítési díj összege étkeztetés esetén 625,- Ft/ellátási nap, házhoz szállított étkezés 
esetén 805,- Ft/ellátási nap, házi segítségnyújtás esetén 940,- Ft/ gondozási óra. 

6. § 

(1) Házi segítségnyújtás esetén a fizetendő térítési díj összege: 

 a) 57.000,-Ft/hó jövedelemhatárig az ellátás térítésmenetes, 
 b) 85.500,-Ft/hó jövedelemhatárig 393,-Ft/gondozási óra, 
 c) 85.501,-Ft/hó jövedelemhatártól 785,-Ft/gondozási óra. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti jövedelemhatárok megállapításakor a rendszeres havi jövedelmet kell 
figyelembe venni. 

 

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/488838#ME2
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/488838#ME3
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/488838#SZ4@BE2
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/488838#SZ4@BE4
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/488838#SZ6@BE1


7. § 

 (1) Személyes átvétellel történő étkezés esetén a fizetendő térítési díj összege: 

 a) jövedelemmel nem rendelkező igénybevevő esetén az ellátás térítésmentes, 
 b) 42.750,- Ft/hó jövedelemhatárig 145,- Ft/ ellátási nap, 
 c) 85.500,- Ft/hó jövedelemhatárig 425,- Ft/ ellátási nap, 
 d) 130.000,- Ft/hó jövedelemhatárig 570,- Ft/ ellátási nap, 
 e) 130.001,- Ft/hó jövedelemhatártól 625,- Ft/ ellátási nap. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti jövedelemhatárok megállapításakor a rendszeres havi jövedelmet kell 
figyelembe venni. 

(3) Házhozszállítással igénybe vett étkezés esetén a fizetendő térítési díj összegét az (1) bekezdés b)-
e) pontja szerinti estben a házhozszállítás díjával, 180,- Ft/ellátási nap összeggel meg kell emelni. 

8. § 

 Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének módjáról, és a 
fizetendő térítési díjakról szóló Pusztamonostor Községi Önkormányzat 8/2014. (VIII.29.) 
önkormányzati rendelete. 

9. § 

 Ez a rendelet 2021. július 15-én lép hatályba. 

 

 

Kardos Veronika     dr. Voller Erika 
                              polgármester           jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/488838#SZ7@BE1
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/488838#SZ7@BE1@POB
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/488838#SZ7@BE1@POB


4. napirendi pont: Előterjesztés a TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00028 azonosító számú projekthez 
saját forrás biztosítására 

 
Kardos Veronika: Az írásos anyagot megkaptátok. Van-e kérdésetek az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
Farkas Ferenc: Az árak felmentek, mi lesz, ha túlszaladunk, azt nekünk kell pótolni? Mennyire valósak 
az árajánlatok? 
 
Kardos Veronika: Tisztában vagyunk vele. Ha 30 % feletti a túllépés akkor kormányzati döntésre lesz 
szükség, hogy megkapjuk a támogatást. 
 
Mivel több kérdés nem volt, a Képviselő-testület 6 egybehangzó igennel meghozta a következő 
határozatot: 
 

43/2021. (VII.13.) Képviselő-testületi határozat 
TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00028 azonosító számú projekthez saját forrás biztosítása 
 
Pusztamonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként dönt, hogy a  
TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00028 azonosító számú projekthez 2.519.000 Ft összegű saját 
forrást rendel hozzá az alábbi bontásban: 

 Projektelőkészítés költségei / Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok 
költségei / Egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények / A megalapozó 
dokumentum elkészítésének költsége sorra bruttó 2.500.000 Ft; 

 Projektelőkészítés költségei / Közbeszerzési költségek / Közbeszerzési szakértő díja, 
közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység díja 
sorra bruttó 19.000 Ft. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 
Végrehajtásért felelős: Urbán Csaba Projektiroda munkatársa 
 

5. napirendi pont: Előterjesztés a TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00028 azonosító számú, „Mini 
bölcsőde kialakítása Pusztamonostoron” című projekt keretében a „Mini bölcsőde 
kialakítása” tárgyú tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetése, új ajánlattételi eljárás 
elfogadására 

Kardos Veronika: Ez már a negyedik eljárás. Most két ajánlat érkezett, de nem tartalmazták azon 
kötelező elemeket, melyek hiánypótolhatóak lettek volna, ezért az ajánlatok érvénytelenek lettek, így 
a közbeszerzési eljárás eredménytelen. Javaslom az összegezés elfogadását, az ajánlatok érvényessége, 
érvénytelensége az összegezés szerint. Az eredménytelen közbeszerzési eljárást követően új eljárást 
kell indítanunk. 
Kérdés, vélemény ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, név szerint szavazzunk a kérdésben. 
 
Elek Krisztián: Igen. 
 
Farkas Ferenc: Igen 
 
Lajkóné Vincze Ildikó: Igen 
 
Kissné Pető Brigitta: Igen 
 
dr. Kakas Tünde: Igen 
 
Kardos Veronika: Igen 



A Képviselő-testület név szerinti szavazással, 6 egybehangzó igennel elfogadta a következő 
határozatot: 
 

44/2021. (VII.13.) Képviselő-testületi határozat 
a TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00028 azonosító számú, „Mini bölcsőde kialakítása 
Pusztamonostoron” című projekt keretében a „Mini bölcsőde kialakítása” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményhirdetése, új közbeszerzési eljárás indítása, új ajánlati 
felhívás elfogadására 

 
Pusztamonostor Községi Önkormányzat a TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00028 azonosító 
számú, „Mini bölcsőde kialakítása Pusztamonostoron” című projekt keretében a „Mini 
bölcsőde kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárást érvényes ajánlat hiányában 
eredménytelenné nyilvánítja: A Képviselő-testület előbbi eljárás összegezését az ajánlatok 
érvényessége, érvénytelensége tekintetében a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, 
valamint az azonos tárgyú új ajánlati felhívást az e határozat melléklete szerinti 
tartalommal szintén elfogadja. 
 
A feladat végrehajtásáért felelős: Kardos Veronika polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Kardos Veronika: Jóvá kell hagynunk az új Közbeszerzési tervét is, mert az új eljárás miatt változtak a 
dátumok, mint látjátok. Kérdés ezzel kapcsolatban? 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 6 egybehangzó igennel meghozta a 
következő határozatot: 
 

45/2021. (VII.13.) Képviselő-testületi határozat 
a Közbeszerzési Terv módosításáról 
 
Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi Közbeszerzési 
Tervének módosítását ezen határozat melléklete szerinti formában és tartalommal 
elfogadja. 
A feladat végrehajtásáért felelős: Kardos Veronika polgármester 
Határidő: 2021.12.31. 
 

6. napirendi pont: A Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény 
építése/felújítása 2021.” MFP-UHK/2021. felhívás 3280714254 azonosító számú projekt 
keretében „Pusztamonostor Árpád-, Deák Ferenc-, Zrínyi és Balaton utca zúzottköves 
útalappal való felújítása” beszerzés ajánlattevőinek kijelöléséről 

Kardos Veronika: A pénz már a számlánkon van. A Bíráló Bizottság javaslatot tett az ajánlattevőkre. Én 
egyetértek ezzel, és javaslom, hogy az előterjesztésben szereplő vállalkozásoktól kérjünk ajánlatot. 
 
Farkas Ferenc: A tervezést ki látta el? Nem lehet külön műszaki ellenőr? 
 
Kardos Veronika: Kimák Gyula a tervező és a műszaki ellenőr is. Szerencsénk volt, hogy időben tudtunk 
lépni, és elkészültek a tervek, mert később már nagyon leterhelt volt. 
 
 

46/2021.(VII.13.) Képviselő-testületi határozat 
A Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása 2021.” 
MFP-UHK/2021. felhívás 3280714254 azonosító számú projekt keretében 
„Pusztamonostor Árpád-, Deák Ferenc-, Zrínyi és Balaton utca zúzottköves útalappal 
való felújítása” beszerzés ajánlattevőinek kijelölésére 



 

Pusztamonostor Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Út, híd, 
kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása 2021.” MFP-UHK/2021. felhívás 
3280714254 azonosító számú projekt keretében „Pusztamonostor Árpád-, Deák Ferenc-, 
Zrínyi és Balaton utca zúzottköves útalappal való felújítása” beszerzés ajánlattevőinek a 
következő vállalkozásokat jelöli ki: 

PE-DA KER Kft. 5135 Jászivány, Kövesút dűlő 2.  
Brendon Road Kft. 3360 Heves, Rózsahely u. 12. 
Németh Út Kft. 3375 Mezőtárkány, Ady Endre út 6. 

Határidő: 2021.07.31. 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 
  Dr. Voller Erika jegyző 

 

Kardos Veronika: A projekthez kötelező feladatunk a nyilvánosság biztosítása is, melyhez szintén ki kell 
jelölni az ajánlattevőket. A Bíráló Bizottság javaslatot tett az előterjesztésben szereplő négy cég 
kijelölésére. Kérdés, vélemény? 

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 6 egybehangzó igennel meghozta a következő 
határozatot: 

47/2021.(VII.13.) Képviselő-testületi határozat 
A Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása 2021.” 
MFP-UHK/2021. felhívás 3280714254 azonosító számú projekt keretében kötelező 
nyilvánosság biztosítása” beszerzés ajánlattevőinek kijelöléséről  
 
Pusztamonostor Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Út, híd, 
kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása 2021.” MFP-UHK/2021. felhívás 
3280714254 azonosító számú projekt keretében kötelező nyilvánosság biztosítása” 
beszerzés ajánlattevőinek az alábbi vállalkozásokat jelöli ki: 
Szféra-Tisza Kft. 5000 Szolnok, Damjanich u. 1.  
Boommédia Kft. 5100 Jászberény, Kossuth L. u. 19.  
Perlaki Reklám Kft. 5100 Jászberény, Kossuth L. u. 64.  
Radius Signage Kft. 1064 Budapest Podmanitzky 57. 

Határidő: 2021.07.31. 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 

                Dr. Voller Erika jegyző 

 

7. napirendi pont: Egyebek 

Kardos Veronika: Minden évben támogatjuk a civil szervezeteket. Javasolnám, hogy ez évben konkrét 
programhoz kössük a támogatást az egyház kivételével. Itt lesz például az íjászverseny, vagy az 
önkéntes tűzoltók versenye. Eddig a testület döntött. Javaslom, hogy hatalmazzatok fel, ha érkezik 
megkeresés, dönthessek a támogatásról. Természetesen a véleményeteket kikérve, többségi 
egyetértéssel határoznék a támogatásról. Ennek egyetlen előnye, hogy gyorsabb átfutási idővel adható 
támogatás, nem kell a következő ülésig halasztani. 

Lajkóné Vincze Ildikó: Én egyetértek. 

Kissné Pető Brigitta: Támogatom. 

Farkas Ferenc: Annak idején ez a támogatás úgy jött létre, hogy a civil szervezetek működésére adjuk. 
Rendezvényre ez kevés. 



dr. Kakas Tünde: Nekem az egyházzal van csak bajom. A temetésért, keresztelőért, mindenért pénzt 
kérnek. Ha működésre adjuk, akkor év elején lenne célszerű. 

Elek Krisztián: Én átgondolnám még. 

Kardos Veronika: Tavaly sem használtuk fel a 700 ezer forintot. Nem érkezett megkeresés részükről, 
nem volt program. Javaslom, hogy az egyházat továbbra is támogassuk, járuljunk hozzá az íjászverseny 
megrendezéséhez és a polgárőrség működéséhez 100-100 ezer forinttal. 

Elek Krisztián: Az íjászok bejegyzett szervezet? 100 ezret aduk a versenyhez és a polgárőröknek is az 
egész éves működéshez? Javaslom, hogy a civil szervezeteknek hagyjuk meg az évi 100 ezer forint 
támogatást és a testület döntsön, az egyszeri támogatás pedig legyen kisebb összeg, és ha megkeresés 
érkezik, akkor a polgármester dönthessen. 

Kardos Veronika: Ez soha nem lesz igazságos. A költségvetést szükséges lesz módosítani. 

dr. Kakas Tünde: Az íjászokat és a nyugdíjasokat be lehet sorolni az Alapítvány alá, de ha három felé 
megy a 100 ezer forint támogatás az nem túl sok. 

Kardos Veronika: Egyedi kérelmek alapján kaphatnak támogatást. 

Farkas Ferenc: A működést segítsük 100 ezer forinttal, az egyedi menjen polgármesteri döntés 
keretében. 

Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 6 egybehangzó igennel meghozta a 
következő határozatot: 

48/2021. (VII.13.) Képviselő-testületi határozat 
a civil szervezetek és szerveződések 2021. évi támogatásáról 
 
Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2021. 
évben is kívánja támogatni a település civil szervezeteit, szerveződéseit az alábbiak 
szerint: 
Pusztamonostori Polgárőrség 100.000.-Ft 
Római Katolikus Egyházközség 100.000.-Ft 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 100.000.-Ft 
Pusztamonostorért Alapítvány 100.000.-Ft 
Pusztai Íjászok 100.000.-Ft 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére. 
 
Határidő: 2021. július 31. 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 

 
Kardos Veronika: Szeptember 4-én tervezzük megrendezni a Falunapot és ekkor adhatnánk oda a 
Pusztamonostorért díjat. Kértem, hogy gondolkozzatok, kinek adhatnánk, és hozzatok javaslatokat. 
 
Farkas Ferenc: Poszthumusz díjat is adhatunk? Ha igen, akkor lenne javaslatom.  
 
Elek Krisztián: Hány adományozható évente? 
 
dr. Sándor Mátyás: Tisztelt Képviselő-testület! Hatályos helyi rendeletünk szerint évente egy 
személynek adományozható. Amennyiben két személynek kívánja a testület odaítélni, akkor 
módosítani kell a rendeletet. Más címeket is alapíthatunk, a lehetőségek végtelenek. 
 
Elek Krisztián: Szerintem is adjunk kettőt. 
 
Kisné Pető Brigitta: Módosítsuk a rendeletet. 
 



Kardos Veronika: Akkor úgy módosítsuk a rendeletet, hogy évente kettő adományozható. A 
javaslatokat zárt ülésen tárgyaljuk.  
 
Mivel több javaslat, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 6 egybehangzó igennel megalkotta a 
következő rendeletet: 
 

Pusztamonostor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2021. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 

A „Pusztamonostorért díj” alapításáról és adományozásáról szóló 4/1992. (V.21.) önkormányzati 
rendelet módosítására 

 
 
Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében a következőeket rendeli el: 
 

1. § 
A „Pusztamonostorért díj” alapításáról és adományozásáról szóló 4/1992. (V.21.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) A „Pusztamonostorért díj”-ból évente 2 adományozható.” 

 
2. § 

A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4. § 

A „Pusztamonostorért díj”-at a Falunap, vagy más alkalmas rendezvény keretében kell átadni.” 
 

3. § 
A Rendelet 6. § (1) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A kitüntető díjjal pénzjutalom jár. A pénzjutalom összege 50.00.-  forint.” 
 

4. § 
Ez a rendelet 2021. július 13. napján 16 óra 20 perckor lép hatályba. 

 

 

 

 Kardos Veronika Dr. Voller Erika 

 polgármester jegyző 

 

 
Mivel több napirendi pont nem volt, Kardos Veronika polgármester 16 óra 15 perckor bezárta az ülést 
 
 
 
 

Kardos Veronika       dr. Voller Erika 
                polgármester                  jegyző 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
 

Kissné Pető Brigitta       Lajkóné Vincze Ildikó 
                  képviselő                       képviselő 


