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Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2021. augusztus 9-én hétfőn 15 órakor tartott soros ülésének  

rendeleti és határozati mutatója 
 
 

Rendelet: 

12/2021. (VIII. 10.) önkormányzati rendelet Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2021. évi 
költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Határozatok: 
52/2021.(VIII.09.) Képviselő-testületi határozat 
az ülés napirendi pontjainak elfogadásáról, a jegyzőkönyvvezető, és hitelesítők megválasztásáról 
 
53/2021. (VIII.09.) Képviselő-testületi határozat 
dr. Kakas Tünde képviselő interpellációjára adott válasz elfogadásáról 
 
54/2021. (VIII.09.) Képviselő-testületi határozat 
a polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
55/2021.(VIII.09.) Képviselő-testületi határozat 
TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00024 azonosító számú „Pusztamonostor belterület védelmét szolgáló 
vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója” című projekt keretében, Projektmenedzsment 
feladatok ellátása és Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása” beszerzés ajánlattevőinek 
kijelölésére  
 
56/2021. (VIII.09.) Képviselő-testületi határozat 
Pusztamonostor Község víziközművének 2022-2036. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terve 
elfogadásáról  
 
57/2021.(VIII.09.) Képviselő-testületi határozat 
az EFOP-1.5.3.-16-2017-00019 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a 
Jászberényi járásban” elnevezésű projekt keretében megrendezésre kerülő Falunap lebonyolítására 
ajánlattevők kijelölésére 
 
58/2021.(VIII.09.) Képviselő-testületi határozat 
VP6-19.2.1.-48-7-17 számú, „Értékkel bíró helyi rendezvények támogatása” elnevezésű pályázati 
felhívásra 
 
59/2021.(VIII.09.) Képviselő-testületi határozat 
a veszélyes fák kivágásáról 



Jegyzőkönyv 
 
 
 
Készült: Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. augusztus 9-

én hétfőn 15 órai kezdettel megtartott soros ülésén 
 
Az ülés helye: Községháza 
 
Jelen vannak: Elek Krisztián, Farkas Ferenc, dr. Kakas Tünde Képviselő-testületi tagok 
   Kardos Veronika polgármester 
    

dr. Sándor Mátyás 
 

Távol maradt: Bajtai Miklós, Kissné Pető Brigitta, Lajkóné Vincze Ildikó képviselő 
 
 
    
Kardos Veronika: Köszöntöm a jelenlévőket. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy az ülés 
határozatképes, az ülést megnyitom. Köszöntöm dr. Sándor Mátyás osztályvezető urat. 
Jegyzőkönyvvezetőnek felkérem Györgyfiné Balogh Zsuzsannát, hitelesítőknek Elek Krisztián és Farkas 
Ferenc képviselőket. Javaslom a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását.  
 
A Képviselő-testület 4 egybehangzó igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 
 

52/2021.(VIII.09.) Képviselő-testületi határozat 
az ülés napirendi pontjainak elfogadásáról, a jegyzőkönyvvezető, és hitelesítők 
megválasztásáról 

 
Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2021. augusztus 
9-i soros ülés meghívójában szereplő napirendi pontjait, jegyzőkönyvvezetőnek 
Györgyfiné Balogh Zsuzsanna köztisztviselőt, hitelesítőknek Elek Krisztián és Farkas Ferenc 
képviselőket választja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 

 
 

1. napirendi pont: Interpellációk 
 
dr. Kakas Tünde: Mikor kapjuk meg a 100 ezer forintos támogatást? A Polgárőrségnek is szüksége 
lenne már rá. 
 
Kardos Veronika: Szabadságon voltam, de már folyamatban van, a jövő héten nagy valószínűséggel el 
lesz utalva. 
 
Mivel több kérdés nem volt a Képviselő-testület 4 egybehangzó igennel meghozta a következő 
határozatot: 
 

53/2021. (VIII.09.) Képviselő-testületi határozat 
dr. Kakas Tünde képviselő interpellációjára adott válasz elfogadásáról 



 
Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester dr. 
Kakas Tünde képviselő interpellációjára adott válaszát. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 

 
 

2. napirendi pont: Tájékoztató a polgármester két ülés között végzett munkájáról 

Kardos Veronika: Nagyrészt a sportöltöző munkálataival voltam elfoglalva. Szerencsére sikerült a 
honvédelmi tábor kezdetére elkészülnünk mindennel. Köszönöm mindenkinek a segítséget. A tábor 
nagyon jól sikerült. 
Apró Csaba a felszólításunkat megbízott által vette át, de ígéretet tett a kiköltözésre. 
A közfoglalkoztatásban egy fő felmondott, de sikerült feltölteni az üres álláshelyet. Ha tudtok valakit, 
akit bevonhatnánk a foglalkoztatásba jelezzétek. 
Megkerestek a vasút képviselői, jelentős fejlesztések lesznek a Hatvan – Szolnok vonalon az 
elkövetkező években. 
 
dr. Kakas Tünde: Mit lehetne tenni a vasút tulajdonában lévő elhanyagolt, gazos területekkel?  
 
Kardos Veronika: Jeleztem feléjük az évek óta húzódó problémát. Kértem őket, hogy vizsgálják felül és 
orvosolják. Azt nem tudták még megmondani, hogy a projekt része lesz-e, de jegyzőkönyvbe vették. 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 4 egybehangzó igennel meghozta a következő 
határozatot: 
 
 

54/2021. (VIII.09.) Képviselő-testületi határozat 
a polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester két 
ülés között végzett munkájáról szóló tájékoztatót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 

 
 

3. napirendi pont: Előterjesztés Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2021. évi 
költségvetésének módosítására 

Kardos Veronika: Az írásos anyagot megkaptátok. Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Mivel kérdés, észrevétel nem volt, a Képviselő-testület 4 egybehangzó igennel megalkotta a következő 
rendeletet: 
 
 
 
 
 
 
 



Pusztamonostor Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
12/2021. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2021. évi 
költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Pusztamonostor Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában 
és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Pusztamonostor Község 
Képviselő-testületének 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai] 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az 
alábbiak szerint hagyja jóvá: 2021. évi költségvetési bevételi eredeti előirányzata 345.420.435Ft, 
bevételi előirányzat növekedése 107.614.652 Ft, módosított bevételi előirányzat: 453.035.087 Ft. 
2021. évi költségvetési kiadási eredeti előirányzata 345.420.435 Ft, kiadási előirányzat növekedése 
107.614.652 Ft, módosított kiadási előirányzat: 453.035.087 Ft 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások 
jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat 
a rendelet 2. Melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. 

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező 
feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban 9. Melléklet 
szerint állapítja meg. 

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását 
önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. Melléklet részletezi.” 

2. § 

(1) A Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

(2) A Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 

(3) A Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) 
önkormányzati rendelet 9. melléklete a 3. melléklet szerint módosul. 

3. § 

Hatályát veszti a Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 
(II.19.) önkormányzati rendelet 
a) 2. mellékletében foglalt táblázat, 
b) 2. mellékletében foglalt táblázat, 



c) 2. mellékletében foglalt táblázat, 
d) 6. mellékletében foglalt táblázat, 
e) 9. mellékletében foglalt táblázat, 
f) 9. mellékletében foglalt táblázat. 

4. § 

Ez a rendelet 2021. augusztus 11-én lép hatályba. 
 
 
 

Kardos Veronika       dr. Voller Erika 
polgármester       jegyző 

 
 

4. napirendi pont: Előterjesztés a TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00024 azonosító számú 
„Pusztamonostor belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, 
rekonstrukciója” című projekt keretében, Projektmenedzsment feladatok ellátása és 
Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása” beszerzések ajánlattevőinek kijelölésére 

Kardos Veronika: A vízelvezető hálózat kiépítésével kapcsolatos projekt keretében ajánlattevőket kell 
kijelölni a projektmenedzsment feladatok ellátására és a nyilvánosság biztosítására. Javaslom az alábbi 
ajánlattevők kijelölését: 
Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. -5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 2. 
JNSZ Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. - 5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2. 
Szabolcs 05 Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. - 4700 Mátészalka, Hősök tere 9. 
 
Mivel hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 4 egybehangzó igennel meghozta a következő 
határozatot:  
 

55/2021. (VIII.09.) Képviselő-testületi határozat 
TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00024 azonosítószámú „Pusztamonostor belterület védelmét 
szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója” című projekt keretében, 
Projektmenedzsment feladatok ellátása és Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság 
biztosítása” beszerzés ajánlattevőinek kijelölésére  
 
Pusztamonostor Községi Önkormányzat a TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00024 azonosítószámú 
„Pusztamonostor belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, 
rekonstrukciója” című projekt keretében a „Projektmenedzsment feladatok ellátása és 
Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása” beszerzések ajánlattevőinek kijelölésére 
az alábbi vállalkozásokat jelöli ki: 
 
Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. -5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 2.  
JNSZ Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2. 
Szabolcs 05 Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. - 4700 Mátészalka, Hősök tere 9. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot 
tevővel kösse meg a szerződést. Legkedvezőbb ajánlatnak a legalacsonyabb összegű 
ajánlat tekintendő. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 



5. napirendi pont: Előterjesztés Pusztamonostor Község víziközművének a 2022-2036. évekre 
vonatkozó gördülő-fejlesztési terv elfogadására 

Kardos Veronika: Ez egy nagyon friss anyag. Minden évben jóvá kell hagyni a Képviselő-testületnek a 
felújításra és beruházásra vonatkozó munkarészeket, melyeket a TRV Zrt. állított össze. 
A táblázatban látszódik, hogy milyen felújításokat terveznek az egészséges ivóvíz-szolgáltatás 
érdekében. 
 
Mivel kérdés, észrevétel nem volt, a Képviselő-testület 4 egybehangzó igennel meghozta a következő 
határozatot:  
 

56/2021. (VIII.09.) Képviselő-testületi határozat  
Pusztamonostor Község víziközművének 2022-2036. évekre vonatkozó gördülő 
fejlesztési terve elfogadásáról  
Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Pusztamonostor 
Község víziközművének 2022-2036. évekre vonatkozó gördülő-fejlesztési terv TRV Zrt. 
által készített ivóvízre vonatkozó felújítási és pótlási tervrészét, valamint ivóvízre 
vonatkozó beruházási tervrészt. 
Pusztamonostor Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Jászfényszaru 
Város Önkormányzat által készített szennyvízre vonatkozó beruházási tervrész és 
felújítási-pótlási tervrész dokumentáció tartalmával. 
A szükséges szolgáltatási díjat az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének terhére 
biztosítja. 

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az előterjesztés mellékletét képező, Pusztamonostor Község 
víziközművének 2022-2036. évekre vonatkozó gördülő-fejlesztési tervéhez szükséges 
nyilatkozatok aláírására. 
 
Határidő: 2021.09.06. 
Felelős:  Kardos Veronika polgármester 
 
 

6. napirendi pont: Előterjesztés az EFOP-1.5.3.-16-2017-00019 számú, Humán szolgáltatások 

fejlesztése térségi szemléletben a Jászberényi járásban elnevezésű projekt keretében 

megrendezésre kerülő Falunap lebonyolítására ajánlattevők kijelölésére 

Kardos Veronika: Az idő rövidsége miatt az ajánlatokat már bekértem, és kérném, fogadjátok el. A 
Falunapon többek között könyvbemutatóra, lecsófőző versenyre és a Pusztamonostorért díj átadására 
kerül sor színes kísérőprogramok mellett. 
 
Mivel kérdés, észrevétel nem volt, a Képviselő-testület 4 egybehangzó igennel meghozta a következő 
határozatot:  
 

57/2021. (VIII.09.) Képviselő-testületi határozat 
az EFOP-1.5.3.-16-2017-00019 számú, Humán szolgáltatások fejlesztése térségi 
szemléletben a Jászberényi járásban elnevezésű projekt keretében megrendezésre 
kerülő Falunap lebonyolítására ajánlattevők kijelölésére 
 
Pusztamonostor Községi Önkormányzat az EFOP-1.5.3.-16-2017-00019 számú, Humán 
szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Jászberényi járásban elnevezésű projekt 



keretében megrendezésre kerülő Falunap lebonyolítására a polgármester által az alábbi 
vállalkozásoktól bekért ajánlatokat jóváhagyja: 

 V-DESIGN CONSULT Kft. 5100 Jászberény, Tóth János utca 22. 

 Zsíros Egyesület 5142 Alattyán, Gárdonyi Géza u. 10. 

 Vizi Péter 5142 Alattyán, Erzsébet királyné u. 10. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot 
tevővel kösse meg a szerződést. Legkedvezőbb ajánlatnak a legalacsonyabb összegű 
ajánlat tekintendő. 
 
Határidő: 2021.08.15. 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 

 
 

7. Egyebek 

Kardos Veronika: Érkezett egy újabb pályázati lehetőség. A LEADER Értékkel bíró helyi rendezvények 
támogatására írt ki pályázatot, mellyel 3 millió forintot pályázhatnánk a jövő évi falunapunkra. Itt van 
15 százalék önrész is. Javaslom, éljünk ezzel a lehetőséggel. 
 
Farkas Ferenc: A LEADER pályázatok mindig külön megkötéssel voltak. Például csak jászsági előadókat 
lehetett meghívni. 
 
Kardos Veronika: Igen, helyi értékek és termelők bemutatása a cél. Javaslom, próbáljuk meg. 
 
Mivel más kérdés, észrevétel nem volt, a Képviselő-testület 4 egybehangzó igennel meghozta a 
következő határozatot:  
 

58/2021.(VIII.09.) Képviselő-testületi határozat 
VP6-19.2.1.-48-7-17 számú, Értékkel bíró helyi rendezvények támogatása elnevezésű 
pályázati felhívásra 
 
Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
pályázatot kíván benyújtani a VP6-19.2.1.-48-7-17 számú, Értékkel bíró helyi 
rendezvények támogatása elnevezésű pályázati felhívásra. 
A projekt megvalósításához szükséges 15 % önrészt a 2022. évi költségvetés terhére 
biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat előkészítésével és 
benyújtásával kapcsolatos feladatokat teljeskörűen lebonyolítsa. 
 
Határidő: 2021. augusztus 13. 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 
 
 

Kardos Veronika: Szeretnélek tájékoztatni benneteket, hogy szükségessé vált a Községháza udvarán 
álló fenyők kivágása. Két fa már talpon száradt, és a többi is veszélyt jelent a környező épületekre. 
 
Elek Krisztián: Valaki nézze meg őket, hogy ki kell-e vágni. Alá kell támasztanunk, hogy miért vágjuk ki 
őket. 
 
dr. Kakas Tünde: A mezítlábas ösvény mentén is vannak kiszáradt fák. Ott a játszótér is. 
 
Kardos Veronika: Tudtok esetleg szakembert mondani? Csinálhatunk egy bejárást. 



 
Farkas Ferenc: A polgármester kompetenciája legyen Bajtai képviselőtársunkkal, hogy meghatározzák, 
mely fákat kell kivágni. 
 
Mivel több észrevétel nem volt, a Képviselő-testület 4 egybehangzó igennel meghozta a következő 
határozatot:  
 

 
59/2021.(VIII.09.) Képviselő-testületi határozat 
a veszélyes fák kivágásáról 
 
Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
veszélyesnek ítélt fák felmérése érdekében minden esetben bejárást végez, véleményezi 
azok állapotát és ezek után határoz a kivágásukról. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 
 

Kardos Veronika: Tájékoztatásul mondom, hogy a nyugdíjas klub kirándulást szervez Szarvasra, melyre 
szeretettel várnak mindenkit. 
 
 
Mivel több napirendi pont nem volt, Kardos Veronika polgármester 15 óra 50 perckor bezárta az ülést 
 
 
 
 
 
 

Kardos Veronika       dr. Voller Erika 
                polgármester                  jegyző 
 
 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
 
 
 

Elek Krisztián       Farkas Ferenc 
                    alpolgármester                 képviselő 


