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Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2021. október 25-én hétfőn 15:00 órakor tartott  
Közmeghallgatással egybekötött soros ülésének 

rendeleti és határozati mutatója 
 

Rendelet:  
 
13/2021. (X. 26.) önkormányzati rendelete 
a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról 

 
 

Határozatok: 
 
73/2021.(X.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
az ülés napirendi pontjainak elfogadásáról, a jegyzőkönyvvezető, és hitelesítők megválasztásáról 
 
74/2021.(X.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
az interpellációról 
 
75/2021.(X.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
a polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
76/2021.(X.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
a Szépkorúak karácsonyi juttatásáról 
 
77/2021.(X.25.) Képviselő-testületi határozat 
TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00024 azonosítószámú „Pusztamonostor belterület védelmét szolgáló 
vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója” című projekt keretében Műszaki ellenőri feladatok 
ellátása” beszerzés ajánlattevőinek kijelölésére  
 
78/2021.(X.25.) Képviselő-testületi határozat 
TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00024 azonosítószámú „Pusztamonostor belterület védelmét szolgáló 
vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója” című projekt keretében Közbeszerzési szakértői 
feladatok ellátása” beszerzés ajánlattevőinek kijelölésére  
 
79/2021.(X.25.) Képviselő-testületi határozat 
a település belterületi útjainak hó eltakarításra 
 
 



Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. október 25-

én hétfőn 15:00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással egybekötött soros 
ülésén 

 
Az ülés helye: Községháza 
 
Jelen vannak: dr. Kakas Tünde, Farkas Ferenc, Bajtai Miklós, Kissné Pető Brigitta, Lajkóné Vincze 

Ildikó, Képviselő-testületi tagok 
   Kardos Veronika polgármester 
    

dr. Voller Erika jegyző 
 

Távol maradt: Elek Krisztián alpolgármester 
    
Kardos Veronika: Köszöntöm a jelenlévőket. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy az ülés 
határozatképes, az ülést megnyitom. Elek Krisztián alpolgármester úr más elfoglaltsága miatt nem tud 
részt venni az ülésen. Köszöntöm dr. Voller Erika jegyző asszonyt. Jegyzőkönyvvezetőnek felkérem 
Györgyfiné Balogh Zsuzsannát, hitelesítőknek Kissné Pető Brigitta és Lajkóné Vincze Ildikó képviselőket. 
Kérem, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok közül a 4. és 5. pontot vegyük le, mert a 
rendelet-tervezetek véleményeztetni kell.  
 
A Képviselő-testület 6 egybehangzó igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 
73/2021.(X.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
az ülés napirendi pontjainak elfogadásáról, a jegyzőkönyvvezető, és hitelesítők megválasztásáról 
 

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2021. október 25-
i ülésén jegyzőkönyvvezetőnek Györgyfiné Balogh Zsuzsanna köztisztviselőt, 
hitelesítőknek Kissné Pető Brigitta és Lajkóné Vincze Ildikó képviselőket választja. 
Az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 
1. Interpellációk 

 
2. Tájékoztató a polgármester két ülés között végzett munkájáról 

Előadó: Kardos Veronika polgármester 
 

3. Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról szóló rendelet 
elfogadására 
Előadó: Kardos Veronika polgármester 
 

4. Előterjesztés a Szépkorúak karácsonyi támogatására 
Előadó: Kardos Veronika polgármester 
 

5. Előterjesztés a TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00024 azonosítószámú 
„Pusztamonostor belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, 
rekonstrukciója” című projekt keretében műszaki ellenőri feladatok ellátása, 
valamint közbeszerzési eljárás lebonyolítása beszerzés ajánlattevőinek 
kijelölésére 
Előadó: Kardos Veronika polgármester 
 



6. Előterjesztés a téli előkészületekre, a hó eltakarítási munkálatok elvégzésére 
Előadó: Kardos Veronika polgármester 
 

7. Egyebek 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 
 

Kardos Veronika: Kérdezem a megjelenteket, van-e kérdésük, javaslatuk a Képviselő-testülethez a 
települést érintően? 
Amennyiben nincs, folytassuk az ülést az első napirenddel. 
 

1. napirendi pont: Interpellációk 

Kardos Veronika: Kíván-e valaki interpellálni? 

Mivel interpelláció nem volt a Képviselő-testület 6 egybehangzó igennel meghozta a következő 

határozatot: 

74/2021.(X.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
az interpellációról 
 

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. október 25-i ülésén 
nem hangzott el interpelláció. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 
 

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

Kardos Veronika: Az írásos anyagot szeretném kiegészíteni. Október 22-én pénteken részt vettem a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értékek Napján, ahol többek között Kovács Béláné Pető Magdolna 
felterjesztését is díjazták. Délután az október 23-i ünnepi műsorunkon voltam, majd másnap a Te szedd 
felhívás keretében hulladékot gyűjtöttünk. 
 
dr. Kakas Tünde: Bezárt a Takarék, semmi információt nem adtak az ügyfeleiknek, ezt sokan 
sérelmezték. Nem lehetne tájékoztatni az ügyfeleiket? Hallhatnánk valami többet a TOP Plusz 
pályázatról? 
 
Kardos Veronika: Több helyre is ki fogjuk plakátolni. A pályázatról csak egy általános tájékoztatót 
kaptunk, részleteket én sem tudok. 
 
Mivel több kérdés nem hangzott el a Képviselő-testület 6 egybehangzó igennel meghozta a következő 
határozatot: 
 
75/2021.(X.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
a polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról 
 

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kardos Veronika 
polgármester szóbeli tájékoztatásával kiegészítve elfogadja a két ülés között munkájáról 
szóló tájékoztatást. 
 
Határidő: azonnal 



Felelős: Kardos Veronika polgármester 
 
 

3. napirendi pont: Előterjesztés a szociális tüzelőanyag juttatásról szóló rendelet-tervezet 
elfogadására 

Kardos Veronika: A szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatáshoz 
önkormányzati rendeletben kell szabályoznunk a szociális rászorultságot és az igénylés részletes 
feltételeit. A rendelet-tervezetet előzetesen kiküldtük. Kérdés, javaslat? 
 
Bajtai Miklós: Az ülés előtt az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a tervezetet. 
 
Mivel több hozzászólás nem hangzott el a Képviselő-testület 6 egybehangzó igennel megalkotta a 
következő rendeletét: 
 

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
13/2021. (X. 26.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról 

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv) 26. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján, a Szoctv. 32. § (3) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról 
szóló pályázati kiírás alapján a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól a következőket 
rendeli el: 

1. § 

A rendelet hatálya Pusztamonostor Község közigazgatási területén élő a Szoctv. 3. § (1) – (3) 
bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki. 

2. § 

(1) Pusztamonostor Községi Önkormányzat térítésmenetesen barnakőszenet biztosít azon szociálisan 
rászoruló személyeknek, akik Pusztamonostor községben bejelentett állandó lakóhelyükön, vagy 
tartózkodási helyükön életvitelszerűen élnek és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek 
megfelelnek. 

(2) A támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a 
lakásban élő személyek és a háztartások számától. 

3. § 

(1) Térítésmentesen szociális célú barnakőszénre jogosult az alábbi feltételek egyidejű fennállása estén 
az a kérelmező, aki: 
a) a szociális célú tüzelőanyag igénylésére vonatkozó kérelmét az e rendeletben meghatározottak 

szerint határidőben benyújtja a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal Pusztamonostori 
Kirendeltségéhez, és 

b) akinek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 
ba)  egy háztartásában, családban együtt élő személyek esetén a 300 %-át, 



bb)  gyermekeit egyedül nevelő szülő, valamint egyszemélyes háztartás esetén 350 %-át, 
bc)  70 éven felettiek esetén 400 %-át, 
feltéve, hogy a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona és szénnel való tüzelésre alkalmas 
fűtőberendezéssel rendelkezik. 

(2) A Polgármester a szociális célú tüzelőanyag támogatást élet -, testi épséget veszélyeztető állapot 
elhárítása céljából az (1) bekezdésen túl is megállapíthatja a rendkívüli élethelyzetbe került személynek. 

4. § 

(1) A szociális célú tüzelőanyag igénylésére irányuló kérelmeket az e rendelet 1. melléklete szerinti 
formanyomtatvány kitöltésével, és a szükséges mellékletek becsatolásával kell benyújtani. 

(2) A szociális célú tüzelőanyag igénylésére irányuló kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és a 
kérelmezővel közös háztartásban élők jövedelem igazolását, vagy nyilatkozatát és vagyonnyilatkozatát, 
a háztartás tagjai lakcímigazolványának másolatát, valamint gyermekét egyedül nevelő szülő esetén, a 
szülő ezirányú nyilatkozatát, vagy a gyámhivatal, vagy bíróság által kibocsájtott dokumentumot. 

(3) A kérelmek benyújtási határideje: 2021. december 15. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

5. § 

(1) Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a benyújtott kérelmek megállapítására, 
valamint jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétel esetén a megtérítés kötelezésére vonatkozó 
hatáskörét a Polgármesterre ruházza át. 

(2) A szociális célú tüzelőanyag igénylésére irányuló kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt 
a kérelmezőt, aki az alábbi körülmények közül valamely feltételnek megfelel: 
a) időskorúak járadékában részesülő, 
b) 70 éven felüli, 
c) gyermekét egyedül nevelő szülő, 
d) három vagy többgyermekes család, 
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott hátrányos 

vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, 
f) a családjában tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos családtag él, 
g) aktív korúak ellátásában részesül, 
h) természetbeni vagy pénzbeli formában nyújtott települési támogatásban részesül. 

(3) A támogatás mértéke kérelmezőnként legfeljebb 10 mázsa barnakőszén lehet. 

(4) A szociális célú tüzelőanyag átvételét a jogosult a 2. melléklet szerinti átvételi elismervény 
aláírásával igazolja. 

6. § 

A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során 
környezettanulmány végezhető. 

7. § 

(1) A szociális célú tüzelőanyag más részére el nem adható. Ennek tudomásul vételéről a kérelmező a 
kérelem benyújtásakor, valamint az átvétel megtörténtekor köteles nyilatkozni. 



(2) Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján biztosított barnakőszenet értékesíti, vagy utólag 
megállapításra kerül, hogy azt nem az arra jogosult igényelte és kapta, a támogatott köteles az 
ingyenesen biztosított barnakőszén 3.000,-Ft + ÁFA/ mázsa díjjal számolt arányos költségének 
visszafizetésére. 

8. § 

A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított 781.050,-Ft összegű vissza 
nem térítendő egyszeri támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított önrész. A forrás 
felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 3. § meghatározott 
feltételeknek megfelelnek és a 4 § (3) bekezdésében meghatározott határidőre érkeztek – el kell 
utasítani. 

9. § 

Ez a rendelet 2021. október 27-én lép hatályba, és 2022. március 31-én hatályát veszti. 
 
 
 
 
 

Kardos Veronika      dr. Voller Erika 
polgármester          jegyző 
 
 

4. napirendi pont: Előterjesztés a Szépkorúak karácsonyi támogatására 

 
Kardos Veronika: Hasonlóan az előző évekhez, idén is szeretnénk megajándékozni településünk 70 év 
feletti lakóit. Nagyon jó volt, hogy személyesen vittük el a csomagokat, és nagyon örültek a gyerekek 
rajzaival díszített ajándéktáskáknak is. Szeretném ezt az idén is kérni.  
 
Bajtai Miklós: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. A hagyományt ápolni kell. Annyi kiegészítést 
tennénk a határozati javaslathoz, hogy az ajándékcsomag tartalma nagyobb áruházlánctól kerüljön 
beszerzésre, s ezáltal talán több dolgot tudunk beletenni. Szóba került a bizottsági ülésen az összeg 
megemelése is, mivel rendelet módosítással jár, kérem, jövőre térjünk vissza rá. 
 
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 6 egybehangzó igennel meghozta a 
következő határozatát: 
 
76/2021.(X.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
a Szépkorúak karácsonyi juttatásáról 
 

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Szépkorúak karácsonyi támogatására édesség csomagot juttat el. Felkéri a polgármestert, 
hagy a csomag tartalma nagyobb áruházlánctól kerüljön beszerzésre.  
A Képviselő-testület tagjai vállalják a csomagok eljuttatását a 70 éven felüli személyek 
részére. 

 
Határidő: 2021. december 20. 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 

 



5. napirendi pont: Előterjesztés a TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00024 azonosítószámú 
„Pusztamonostor belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója” 
című projekt keretében műszaki ellenőri feladatok ellátása, valamint közbeszerzési eljárás 
lebonyolítása beszerzés ajánlattevőinek kijelölésére 
 
Kardos Veronika: Egyeztetve a projektmenedzsmenttel műszaki ellenőr és közbeszerzési szakértő 
kijelöléséről kell döntenünk. Farkas Ferenc képviselőtársunk javasolt műszaki ellenőrt, mely be is került 
az ajánlattevők közé másik kettő mellett. 
 

Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 6 egybehangzó igennel meghozta a 
következő határozatokat: 
 
77/2021.(X.25.) Képviselő-testületi határozat 
TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00024 azonosítószámú „Pusztamonostor belterület védelmét szolgáló 
vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója” című projekt keretében Műszaki ellenőri feladatok 
ellátása” 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 „Műszaki ellenőri feladatok ellátása” beszerzés 
ajánlattevőinek kijelölésére az alábbi vállalkozásokat jelöli ki: 
 
Katona Kft. (5000 Szolnok, Hold utca 31.) 
Contractor 58 Bt. (5000 Szolnok, Batthyány utca 41.) 
Enviroclean Hungary Kft. (1102 Budapest, Szent László tér 20. III/308) 
 
Határidő:   értelemszerűen 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 
  Dr. Voller Erika jegyző 
 
 

78/2021.(X.25.) Képviselő-testületi határozat 
TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00024 azonosítószámú „Pusztamonostor belterület védelmét szolgáló 
vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója” című projekt keretében Közbeszerzési szakértői 
feladatok ellátása” 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 „Közbeszerzési szakértői feladatok ellátása” 
beszerzés ajánlattevőinek kijelölésére az alábbi vállalkozásokat jelöli ki: 
 
STOCKBAUER Kft. (1149 Budapest, Kövér Lajos utca 40. fszt. 1.) 
Best Offer Közbeszerzési Kft. (4400 Nyíregyháza, Szegfű utca 73. B. 2.em. 5.) 
Közbesz Magister Kft. (5243 Tiszaderzs, Őrház 6/3.) 
 
Határidő:   értelemszerűen 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 
  Dr. Voller Erika jegyző 

 
 
 



6. napirendi pont: Előterjesztés a téli előkészületekre, a hó eltakarítási munkálatok elvégzésére 

Kardos Veronika: Előzetesen egyeztettem Balog Bertalan egyéni vállalkozóval, aki már évek óta végzi 
útjaink téli takarítását. Esetleg van más javaslatotok? 
 
Bajtai Miklós: A közútjaink, járdáink örökös problémát okoznak. Hogyan tudnánk megoldani, hogy 
látszatja is legyen. Csapadékos hideg télre számíthatunk. 
 
Kardos Veronika: Konkrétan mire gondolsz? A közmunkások a téli hónapokban be vannak osztva, a 
hétvégén is van ügyelet, így ha esik, már kezdik is a járdák megtisztítását. 
 
dr. Kakas Tünde: Sajnos a járdáink szörnyű állapotban vannak, nagyon nehéz a hótolás rajtuk. Gond, 
hogy a lakosság se takarítja el. 
 
Bajtai Miklós: Lehessen szóróanyagot igényelni. 
 
Kardos Veronika: Nincs rá keretünk.  
 
Bajtai Miklós: Javasolnám, hogy a közfoglalkoztatottak ne csak a buszmegállókat takarítsák, hanem a 
megközelítésükre szolgáló járdaszakaszt is. 
 
Mivel több hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 6 egybehangzó igennel meghozta a következő 
határozatot: 
 
79/2021.(X.25.) Képviselő-testületi határozat 
a település belterületi útjainak hó eltakarításra 
 

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hó eltakarítási munkák 
ellátására Balog Bertalan, 5125 Pusztamonostor, Temető út 3. szám alatti egyéni 
vállalkozóval köt megállapodást 2021. december 1. - 2022. március 31. közötti időszakra az 
alábbiak szerint: 
 
- készenléti díj: bruttó 30.000 - Ft/hó  
- hó eltakarítás: bruttó 8.000 - Ft/óra 
 
A képviselő-testület felhívja a vállalkozó figyelmét, amennyiben kárt okoz, kártérítési 
felelősséggel tartozik. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 
Határidő: azonnal 

 
7. napirendi pont: Egyebek 

Kardos Veronika: Az iskolával szomszédos ingatlan tulajdonosa megkeresett, hogy szeretné a kertet 
átadni az Önkormányzatnak. Cserébe lebontanánk a melléképületet és megcsináltatnánk a kerítést. A 
helyi építési szabályzat szerint a legkisebb teleknagyság 550 négyzetméter azon a területen. A jelenlegi 
ingatlan 814 m2, így szétméretni nem tudjuk. Maradna az ingyenes használatba adás, így az ő tulajdona 
maradna, és mi kialakíthatnánk a parkolót. Költségként jelentkezne a bontás, a kerítés megépítése és 
a zúzott kő. Gondolkodjunk, hogy tárgyaljak-e vele így. 



 
Bajtai Miklós: Ezzel a feltétellel nekünk sokba kerül, és az övé marad a tulajdonjog. Csak az ingatlan 
értékét növelnénk. Később problémás lehet. Mi van, ha pár év múlva tulajdonosváltás lesz. Az 
elővásárlás legyen kikötés, ha mégis belemennénk. 
 
dr. Voller Erika: Elővásárlásról csak akkor lehet szó, ha rendelkezünk tulajdonjoggal. A költségekért 
cserébe tulajdoni hányadot kell kérni. Nem jó, ha az Önkormányzat úgy fektet be bele, hogy nem volt 
várományosa annak, amibe belefektetett. 
Másik lehetőség, hogy ő megcsináltatja, és az Önkormányzat bérli tőle a területet. 
 
Farkas Ferenc: Szükséges ott a parkoló? 
 
Kardos Veronika: Indokolt, nagy a forgalom.  
Megtörtént a fák kivágása. Szeretnék majd javaslatokat kérni a pótlásukra. 
Még van 17 nap szabadságom, igyekszem fogyasztani. Október 26-28 között szabadságon leszek.  
Végül az előttünk álló napok programjait szeretném ismertetni. 27-én irodalmi estre várunk mindenkit 
a könyvtárba, 30-án zenei napot rendezünk, három fellépő lesz, igyekszünk minden korosztálynak a 
kedvében járni. 
 
Mivel több napirendi pont nem volt Kardos Veronika polgármester 16:00 órakor bezárta az ülést. 
 
 
 
 
 
 

Kardos Veronika     dr. Voller Erika 
polgármester           jegyző 

 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők:  
 
 
 
 
 

  Kissné Pető Brigitta     Lajkóné Vincze Ildikó 
képviselő      képviselő 

 


