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Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2021. augusztus 26-án csütörtökön 15 órakor tartott soron kívüli ülésének  

határozati mutatója 
 
 
 
 

Határozatok: 
 
60/2021.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat 
az ülés napirendi pontjainak elfogadásáról, a jegyzőkönyvvezető, és hitelesítők megválasztásáról 
 
61/2021. (VIII.26.) 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 közbeszerzés felhívás I. rész Építészet 
nyertesének kijelölésére 

 

62/2021.(VIII.26.) 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 közbeszerzés Felhívás II. rész Villany és 
tűzjelző rendszer kiépítése nyertesének kijelöléséről 

 

63/2021. (VIII.26.) Képviselő-testületi határozat 
a TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00028 azonosító számú, „Mini bölcsőde kialakítása Pusztamonostoron” 
című projekt keretében többlettámogatási/ráemelési kérelem benyújtásáról  

 

64/ 2021. (VIII.26.) számú képviselő- testületi határozat 
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 
támogatására kiírt pályázat benyújtásáról  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

26-án csütörtökön 15 órai kezdettel megtartott soron kívüli ülésén 
 
Az ülés helye: Községháza 
 
Jelen vannak: Kissné Pető Brigitta, Lajkóné Vincze Ildikó, Farkas Ferenc Képviselő-testületi tagok 
   Kardos Veronika polgármester 
    

dr. Voller Erika jegyző 
 

Távol maradt: Elek Krisztián, Bajtai Miklós, dr. Kakas Tünde képviselő 
 
    
Kardos Veronika: Köszöntöm a jelenlévőket. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy az ülés 
határozatképes, az ülést megnyitom. Köszöntöm dr. Voller Erika jegyző asszonyt és Göndör Gábor 
közbeszerzési tanácsadót. 
Jegyzőkönyvvezetőnek felkérem Györgyfiné Balogh Zsuzsannát, hitelesítőknek Kissné Pető Brigitta  és 
Lajkóné Vincze Ildikó képviselőket. Javaslom a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását.  
 
A Képviselő-testület 4 egybehangzó igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

60/2021.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat 
az ülés napirendi pontjainak elfogadásáról, a jegyzőkönyvvezető, és hitelesítők 
megválasztásáról 
Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2021. augusztus 
26-i soron kívüli 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: Előterjesztés a TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00028 azonosító számú, „Mini 

bölcsőde kialakítása Pusztamonostoron” című projekt keretében a „Mini bölcsőde 
kialakítása” tárgyú közbeszerzés nyertesének kijelöléséről 
 

Kardos Veronika: Felkérem Göndör Gábor Urat tájékoztassa a Képviselő-testületet. 
 
Göndör Gábor: Az utolsó eljárás eredményes lett. Ez egy nyílt eljárás volt, két pályázó nyújtott be 
ajánlatot. Mivel uniós pénzről van szó a felhívás részekre volt bontva, de végül ugyanaz a cég nyerte 
mindkét részt. A V Kristály volt a másik, de az elektronikai munkálatokra eredménytelen ajánlatot tett.  
Az előterjesztést kiegészíteném még annyival, hogy az ajánlatokat nemcsak az ár szerint értékeltük, 
hanem egyéb szempontok szerint, mint pl.: a garancia, a szakemberek többlet tapasztalata.  
dr. Voller Erika: A V Kristályt már ismerik, az ÉPKOMPLEX Kft-re pedig a Városháza a garancia. 
Megbízható, korrekt cég. 
 
Kardos Veronika: Elfogadjuk a határozati javaslatot? 
 

Farkas Ferenc: Igen 



 
Lajkóné Vincze Ildikó: Igen 
 

Kissné Pető Brigitta: Igen 
 

Kardos Veronika: Igen 
 
Mivel kérdés nem volt a Képviselő-testület 4 egybehangzó igennel, név szerinti szavazással meghozta 
a következő határozatot: 
 

61/2021. (VIII.26.) 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 közbeszerzés 
felhívás I. rész Építészet nyertesének kijelölésére 

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 közbeszerzés keretében a felhívás I. rész építészet vonatkozásában az ÉPKOMPLEX 
Építőipari és Szolgáltató Kft. (2100 Gödöllő, Rét u. 37.) vállalkozást jelöli ki, nettó 113.124.114 Ft, 
áfa (27%) 30.543.511 Ft, bruttó 143.667.625 Ft vállalási árral, 

- többlet jótállás az építési munkák tekintetében (hónapokban megadva a kötelező 24 
hónapon felül, minimum 0 hónap, maximum 12 hónap időtartamban): 12 

- az Alkalmassági követelményként előírt AF III.1.3) M.2. szakember szakmai 
többlettapasztalata (a bejegyzéshez előírt szakmai gyakorlaton felüli szakmai tapasztalat) 0-
24 hó: 96 

- az Alkalmassági követelményként előírt AF III.1.3) M.3. szakember szakmai tapasztalata (az 
   alkalmasságban előírt végzettség megszerzése után) 0-24 hó: 54 

Érvényes és érvénytelen ajánlatok az összegezés szerint. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 
  Dr. Voller Erika jegyző 

Kardos Veronika: Kérem, ugyanígy szavazzunk a második határozati javaslatról is. 
 
Farkas Ferenc: Igen 
 

Lajkóné Vincze Ildikó: Igen 
 

Kissné Pető Brigitta: Igen 
 

Kardos Veronika: Igen 
 

Mivel kérdés nem volt a Képviselő-testület 4 egybehangzó igennel, név szerinti szavazással meghozta 
a következő határozatot: 
 

62/2021.(VIII.26.) 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 közbeszerzés 
Felhívás II. rész Villany és tűzjelző rendszer kiépítése nyertesének kijelöléséről 

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 közbeszerzés keretében a felhívás II. rész Villany és tűzjelző rendszer kiépítése építészet 



vonatkozásában az ÉPKOMPLEX Épitőipari és Szolgáltató Kft. (2100 Gödöllő, Rét u. 37.) 
vállalkozást jelöli ki, nettó 10.758.078 Ft, áfa (27%) 2.904.681 Ft, bruttó 13.662.759 Ft vállalási 
árral, 
- az Alkalmassági követelményként előírt AF III.1.3) M.4. szakember szakmai tapasztalata (az 
alkalmasságban előírt végzettség megszerzése után) 0-24 hó: 35 
- többlet jótállás az építési munkák tekintetében (hónapokban megadva a kötelező 24 
hónapon felül, minimum 0 hónap, maximum 12 hónap időtartamban): 12 
- az Alkalmassági követelményként előírt AF III.1.3) M.5. szakember szakmai 
többlettapasztalata (a bejegyzéshez előírt szakmai gyakorlaton felüli szakmai tapasztalat) 0-24 
hó: 93 
Érvényes és érvénytelen ajánlatok az összegezés szerint. 

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

 
2. napirendi pont: Előterjesztés a TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00028 azonosító számú, „Mini 

bölcsőde kialakítása Pusztamonostoron” című projekt keretében 
többlettámogatási/ráemelési kérelem benyújtásáról 

Kardos Veronika: Van-e kérdésetek az írásos előterjesztéssel kapcsolatban? 
 

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 4  egybehangzó igennel meghozta a következő 
határozatot: 
 

63/2021. (VIII.26.) Képviselő-testületi határozat 
a TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00028 azonosító számú, „Mini bölcsőde kialakítása 
Pusztamonostoron” című projekt keretében többlettámogatási/ráemelési kérelem 
benyújtásáról  

Pusztamonostor Községi Önkormányzat a TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00028 azonosító 
számú, „Mini bölcsőde kialakítása Pusztamonostoron” című projekt keretében a Magyar 
Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóságához 73.664.855 Ft összegű 
többlettámogatási/ráemelési kérelmet nyújt be a projekt megvalósítása érdekében. 

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

3. napirendi pont: Előterjesztés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó támogatására kiírt pályázat benyújtásáról 

Kardos Veronika: Minden évben megpályázzuk a tüzelő támogatást. Javaslom az idén is szénre 
pályázzunk az előző évek tapasztalatai alapján. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 4  egybehangzó igennel meghozta a következő 
határozatot: 
 

64/ 2021. (VIII.26.) számú képviselő- testületi határozat 
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 
támogatására kiírt pályázat benyújtásáról  
 



Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő- testülete úgy határozott, hogy meg 
kívánja pályázni a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 
támogatást 1.009.650 Ft támogatási összegben, 318 mázsa szén vásárlásához. 

 
Az Önkormányzat vállalja, hogy a pályázathoz szükséges 201.930 Ft önrészt saját bevétele 
terhére biztosítja.  

Az Önkormányzat kijelenti, hogy a szociális célú szénben részesülőktől ellenszolgáltatást 
nem kér, valamint hogy a tüzelőanyag szállításából származó költségek megfizetését 
vállalja.  

A képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőn belül történő 
benyújtásáról, valamint sikeres elbírálást követően a szükséges intézkedések 
megtételéről gondoskodjon.  

 
Határidő: 2021. augusztus 31. 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 

 
 
Mivel több napirendi pont nem volt, Kardos Veronika polgármester 15 óra 20 perckor bezárta az ülést 
 
 
 
 
 
 

Kardos Veronika       dr. Voller Erika 
                polgármester                  jegyző 
 
 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
 
 
 

Kissné Pető Brigitta    Lajkóné Vincze Ildikó 
                                    képviselő               képviselő 


