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Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2021. szeptember 30-án csütörtökön 07:30 órakor tartott soron kívüli ülésének  

határozati mutatója 
 
 
 
 

Határozatok: 
 
65/2021.(IX.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
az ülés napirendi pontjainak elfogadásáról, a jegyzőkönyvvezető, és hitelesítők megválasztásáról 
 
66/2021. (IX.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
2021. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról 
 
67/ 2021. (IX.30.) számú képviselő- testületi határozat 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójához 
történő csatlakozásról  
 
68/ 2021. (IX.30.) számú képviselő- testületi határozat 
a veszélyesnek ítélt fák gallyazásáról, kivágásáról 
 
69/ 2021. (IX.30.) számú képviselő- testületi határozat 
a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről és közérdekű adatok 
elektronikus közzétételéről szóló szabályzat elfogadásáról 
 
70/ 2021. (IX.30.) számú képviselő- testületi határozat 
a Cívis Szociális Étkezési Központtal kötendő bérleti szerződésről 
 
71/ 2021. (IX.30.) számú képviselő- testületi határozat 
a 10 millió Fa Alapítványhoz történő csatlakozásról 
 
72/ 2021. (IX.30.) számú képviselő- testületi határozat 
az idősek világnapjával kapcsolatos megemlékezésről 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

30-án csütörtökön 07:30 órai kezdettel megtartott soron kívüli ülésén 
 
Az ülés helye: Községháza 
 
Jelen vannak: Elek Krisztián, Bajtai Miklós, Kissné Pető Brigitta, Lajkóné Vincze Ildikó, Képviselő-

testületi tagok 
   Kardos Veronika polgármester 
    

dr. Voller Erika jegyző 
 

Távol maradt: dr. Kakas Tünde, Farkas Ferenc képviselő 
 
    
Kardos Veronika: Köszöntöm a jelenlévőket. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy az ülés 
határozatképes, az ülést megnyitom. Külön köszöntöm dr. Voller Erika jegyző asszonyt. 
Jegyzőkönyvvezetőnek felkérem Györgyfiné Balogh Zsuzsannát, hitelesítőknek Elek Krisztián és 
Lajkóné Vincze Ildikó képviselőket. Javaslom a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását.  
 
A Képviselő-testület 5 egybehangzó igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

65/2021.(IX.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
az ülés napirendi pontjainak elfogadásáról, a jegyzőkönyvvezető, és hitelesítők 
megválasztásáról 
 
Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2021. szeptember 
30-i soron kívüli ülés meghívójában szereplő napirendi pontjait, jegyzőkönyvvezetőnek 
Györgyfiné Balogh Zsuzsanna köztisztviselőt, hitelesítőknek Elek Krisztián és Lajkóné 
Vincze Ildikó képviselőket választja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 

 
1. napirendi pont: Előterjesztés a 2021. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló 

elfogadására 
 

Kardos Veronika: Az írásos anyagot megkaptátok. Megállapítható, hogy a költségvetésben 
megfogalmazott célok, feladatok várhatóan teljesülni fognak. Van-e kérdés, észrevétel az anyaggal 
kapcsolatban? 
 
Mivel kérdés nem volt a Képviselő-testület 5 egybehangzó igennel meghozta a következő határozatot: 
 

66/2021. (IX.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
2021. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról 
 
Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat 
2021. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót a határozat mellékletét 
képező tartalommal és formában.  



 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 
   

2. napirendi pont: Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásra 

Kardos Veronika: Javaslom, az idén is csatlakozzunk támogatva ezzel a hallgatókat.  
 

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 5 egybehangzó igennel meghozta a következő 
határozatot: 
 

67/ 2021. (IX.30.) számú képviselő- testületi határozat 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati 
fordulójához történő csatlakozásról  
 
Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő- testülete úgy határozott, hogy a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati 
fordulójához csatlakozni kíván. 
A képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a Csatlakozási nyilatkozat 
benyújtására. 
 
Határidő: 2021. szeptember 30. 
Felelős polgármester 
 
 

3. napirendi pont: Előterjesztés a veszélyesnek ítélt fák kivágására 

Kardos Veronika: Döntésünknek megfelelően szeptember 3-án körbejártuk a tulajdonunkban lévő 
ingatlanokat a veszélyes fák felmérése érdekében. A tapasztalatokat és a javaslatokat az 
előterjesztésben olvashattátok. 
 
Elek Krisztián: A gallyakat adhatnánk a rászorulóknak. 
 
Kardos Veronika: A fenyő fűtésre nem jó, csak három év tárolás után használható. Szeretnénk 
értékesíteni, keressük a lehetőséget. A fáért cserébe egyik vállalkozó sem vállalja a kivágásukat. 
 
Bajtai Miklós: A Berényfa erdőket vásárol fel, őket is meg lehetne kérdezni. 
 
Elek Krisztián: A boldogi fatelepet is. 
 
Kardos Veronika: Felvesszük a kapcsolatot velük is. 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 5 egybehangzó igennel meghozta a 
következő határozatot: 
 

68/ 2021. (IX.30.) számú képviselő- testületi határozat 
a veszélyesnek ítélt fák gallyazásáról, kivágásáról 
 
Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a Községháza udvarán lévő 7 fenyő, az óvoda udvarán lévő 4 fenyő és a 



művelődési ház kertjében lévő 1 gesztenye és 1 akácfa kivágatására, valamint további 
veszélyesnek ítélt fák gallyazására, visszavágására. 

Elrendeli továbbá a kivágott fák 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti pótlását.  

 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 
Határidő: 2022. március 31. 

 
 

4. napirendi pont: Egyebek 

Kardos Veronika: Elsőként a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének 
rendjéről és közérdekű adatok elektronikus közzétételéről szóló szabályzatról kell tárgyalnunk. Írásban 
megkaptátok. Ez egy hiánypótlás, eddig nem rendelkeztünk ilyen szabályzattal.  
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 5 egybehangzó igennel meghozta a következő 
határozatot: 
 

69/ 2021. (IX.30.) számú képviselő- testületi határozat 
a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről és 
közérdekű adatok elektronikus közzétételéről szóló szabályzat elfogadásáról 

 
Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a közérdekű adatok 
megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről és közérdekű adatok 
elektronikus közzétételéről szóló szabályzatot a határozat mellékletét képező formában 
és tartalommal. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 
 

Kardos Veronika: Lehetőségünk nyílt a Cívis Szociális Étkezési Központtal bérleti szerződést kötni a 
népkonyha szolgáltatással kapcsolatban. A havi 50 ezer forint bérleti díjat a művelődési ház 
fenntartására fordítanánk.  
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 5 egybehangzó igennel meghozta a következő 
határozatot: 
 

70/ 2021. (IX.30.) számú képviselő- testületi határozat 
a Cívis Szociális Étkezési Központtal kötendő bérleti szerződésről 

 
Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy bérbe 
kívánja adni a Balázsovich Oszkár Közösségi Színtér előterét a Cívis Szociális Étkezési 
Központ részre. A bérleti díjat havi 50.000.-Ft összegben határozza meg.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 
 
 

Kissné Pető Brigitta távozik az ülésről, a Képviselő-testület létszáma 4 főre csökken. 
 



Kardos Veronika: Kiküldtük részetekre a 10 millió Fa Alapítvány felhívását. Csatlakozzunk-e, ha igen, 
akkor hol ültessünk fákat és milyen fajtákat? 
 
Bajtai Miklós: A Baráti Körnek anno volt már ilyen kezdeményezése. Több évre tekintve nagy a 
helyigénye a fáknak, csak a Zárdakert, vagy a Szécsényi kert, de ültethetünk akár gyümölcsfákat is. 
 
Kardos Veronika: Évi 10-15 gyermek, az 10 év alatt 100-150 fa. Kapacitási gondok lennének. Adhatnánk 
a családoknak is, hogy ők ültessék el a saját kertjükbe, vagy évente egy fát ültetnénk az előző évben 
született gyermekeknek. 
 
Bajtai Miklós: A családoknak adott fával van fenntartásom, én is inkább az évente egyet javasolnám, 
mellette egy kis táblán feltüntetve a gyermekek nevét. 
 
Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 4 egybehangzó igennel meghozta a 
következő határozatot: 
 

71/ 2021. (IX.30.) számú képviselő- testületi határozat 
a 10 millió Fa Alapítványhoz történő csatlakozásról 
 
Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
csatlakozni kíván a 10 millió Fa Alapítvány Élet Napja hagyományteremtő ligetfásítás 
országos programjához.  
A program során évente egy fát ültet az előző években született gyermekek részére, a fa 
mellett elhelyezett táblán feltüntetve azok neveit. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 
 

Kardos Veronika: Közeleg az idősek világnapja. Tavaly a covid miatt a szokásos rendezvény elmaradt. 
Úgy gondolom, az idén sem tennénk ki az időseket a megfertőződés veszélynek, inkább egy 
köszöntőlappal emlékeznénk meg róluk. Egyetértetek? 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 4 egybehangzó igennel meghozta a következő 
határozatot: 
 

72/ 2021. (IX.30.) számú képviselő- testületi határozat 
az idősek világnapjával kapcsolatos megemlékezésről 
 
Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az idősek világnapja 
alkalmából köszöntőlapot küld a település 70 év feletti lakosai részére. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az ezzel kapcsolatos teendők elvégzésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 
 
 

Kardos Veronika: Végezetül néhány dologról szeretnélek tájékoztatni benneteket. A szociális célú 
tüzelőanyag pályázatunk sikeres elbírálásban részesült. Szintén sikeresen pályáztunk a kistelepülések 
kulturális rendezvényeire, mellyel 1 millió forint támogatást kaptunk. A programokat 2022. április 30. 
napjáig kell megvalósítani, de erről később még beszélünk. Várom javaslataitokat.  
Csatlakoztunk a Te szedd! mozgalomhoz. Október 23-án tervezzük a szemétgyűjtést, várok mindenkit. 
Ma van utoljára nyitva a Takarék, jövő héttől minden pénteken délelőtt érkezik a mobil bank. 
Szombaton lesz a Sportágválasztó, szeretettel hívok mindenkit. 



Ma délután köszöntjük Mészáros Jani bácsit 90. születésnapja alkalmából. Szintén délután megyek a 
TOP program egyeztetésére Jászapátira. 
A Magyar Falu program keretében megvalósuló útépítés október végére várható. 
Az Önkéntes Tűzoltóegyesület pályázati forrásból lecseréli a szertár ajtót és a bejárati kaput kiszélesíti. 
Tárgyalok a vállalkozóval, hogy egyúttal a drótkerítést is le lehetne bontani az elülső utcafontról és egy 
kapuval elzárni a hátsó udvart. 
Pénteken tárgyalok az iskola melletti ház tulajdonosával a kertet illetően. Szeretném, ha parkolóként 
tudnánk használni akár vétel, akár bérlet útján. 
A művelődési ház fűtése nem gazdaságos, ezért javasolnék egy fűtő-hűtő klímát, így a könyvtári részt 
tudnánk fűteni.  
 
Bajtai Miklós: A könyvállomány is megérdemelné, hogy ne menjen tönkre.  
 
Kardos Veronika: Kérünk árajánlatokat és visszatérünk rá. 
 
 
Mivel több napirendi pont nem volt, Kardos Veronika polgármester 08 óra 20 perckor bezárta az ülést 
 
 
 
 
 
 
 

Kardos Veronika       dr. Voller Erika 
                polgármester                  jegyző 
 
 
 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
 
 
 
 

Elek Krisztián    Lajkóné Vincze Ildikó 
                                    alpolgármester             képviselő 


