
POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEK 2021  
(határozatok) 
tárgymutató 

 
1/2021. (I.15.) Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2021. évi munkatervének 

jóváhagyásáról  
 
2/2021. (I.18.) a Tündérkert Művészeti Óvoda és Önkormányzati Konyha 2021. évi zárva tartási 

idejének meghatározásáról 
 
3/2021. (I.21.) 2019. évi maradvány korrekcióról 
 
4/2021. (I.22.) a lakossági használt sütőolaj begyűjtési pont létesítéséről 
 
5/2021. (I.28.) a polgármester és az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségének teljesítéséről 
 
6/2021. (I.29.)  települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP-2.1.3-16 

kódszámú felhívás keretében „Pusztamonostor belterület védelmét szolgáló 
vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója” elnevezésű pályázat 
benyújtásáról 

 
7/2021. (II.01.)  települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP-2.1.3-16 

kódszámú felhívás keretében „Pusztamonostor belterület védelmét szolgáló 
vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója” projekt előkészítő-tervezési 
feladatainak ellátásához ajánlattevők kijelölésére 

 
8/2021. (II.02.) a polgármester 2021. évi szabadság ütemtervéről 
 
9/2021. (II.08.) a Tündérkert Művészeti Óvoda és Önkormányzati Konyha intézményben 

óvodavezető-helyettes megbízásáról 
 
10/2021. (II.08.) települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP-2.1.3-16 

kódszámú felhívás keretében „Pusztamonostor belterület védelmét szolgáló 
vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója” projekt előkészítő-tervezési 
feladatainak ellátásához nyertes ajánlattevő kijelölésére 

 
11/2021. (II.08.) települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP-2.1.3-16 

kódszámú felhívás keretében „Pusztamonostor belterület védelmét szolgáló 
vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója” projekt előkészítő tanulmány, 
pályázati dokumentáció elkészítése feladatainak ellátásához ajánlattevők 
kijelölésére 

 
12/2021. (II.08.)  települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP-2.1.3-16 

kódszámú felhívás keretében „Pusztamonostor belterület védelmét szolgáló 
vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója” projekt előkészítő tanulmány, 
pályázati dokumentáció elkészítése feladatainak ellátásához nyertes 
ajánlattevő kijelölésére 

 
13/2021. (II.18.)  a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége 2021. évi költségvetésének 

elfogadásáról és Farkas Ferenc, Jászapáti Város Polgármesterének 
meghatalmazásáról 

 
14/2021. (II.23.)  Pusztamonostor Községi Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának 

elfogadásáról 
 



15/2021. (II.23.) Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének 
elfogadásáról 

 
16/2021. (II.23.) A TOP –1.4.1-19.JN1-2019-00028 azonosító számú „Mini bölcsőde kialakítása 

Pusztamonostoron” projekt keretében „Mini bölcsőde kialakítása 
Pusztamonostoron” tárgyú közbeszerzés ajánlattételi felhívásának 
elfogadására 

 
17/2021. (III.08.) iroda helyiség térítésmentes használatba adásáról 
 

      18/2021. (III.08.)  a Magyar Falu Program keretében benyújtandó „Út, híd, kerékpárforgalmi 
létesítmény építése/felújítása” című alprogramhoz meghirdetett pályázathoz 
támogatási kérelem benyújtására 

 
19/2021. (III.08.)  a Magyar Falu Program keretében benyújtandó „Út, híd, kerékpárforgalmi 

létesítmény építése/felújítása” című alprogramhoz meghirdetett pályázathoz 
műszaki tervdokumentáció és költségvetés összeállítására, valamint a műszaki 
ellenőri feladatok ellátására ajánlattevők kijelölésére 

 
20/2021. (III.08.) a Magyar Falu Program keretében benyújtandó „Út, híd, kerékpárforgalmi 

létesítmény építése/felújítása” című alprogramhoz meghirdetett pályázathoz 

projekt előkészítés és támogatási kérelem összeállítására ajánlattevők 

kijelölésére 

21/2021. (III.12.) az éves ellenőrzési terv jóváhagyására 

22/2021. (III.22.) Bózsó István János az Önkormányzat saját halottjává történő nyilvánítására 

23/2021. (III.25.) a polgármester béren kívüli juttatásának megállapítására 

24/2021. (III.25.)  Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2021. évi módosított közbeszerzési 

tervének elfogadására 

25/2021. (III.25.) A TOP –1.4.1-19.JN1-2019-00028 azonosító számú „Mini bölcsőde kialakítása 

Pusztamonostoron” projekt keretében „Mini bölcsőde kialakítása” tárgyú 

ajánlattételi felhívás visszavonására, új ajánlattételi felhívás elfogadására 

26/2021. (III.29.) Pusztamonostor óvodai felvételi körzethatárainak megállapításáról 

 

ÁPRILIS 

27/2021. (IV.14.) szívességi használat jogcímen történő bérbeadás 

28/2021. (IV.14.) bérleti szerződés meghosszabbítása 

29/2021. (IV.14.) a Magyar Falu Program keretében benyújtandó „Út, híd, kerékpárforgalmi 
létesítmény építése/felújítása” című alprogramhoz meghirdetett pályázathoz 
műszaki tervdokumentáció és költségvetés összeállítására, valamint a műszaki 
ellenőri feladatok ellátására nyertes ajánlattevő kijelölésére 

30/2021. (IV.14.) a Magyar Falu Program keretében benyújtandó „Út, híd, kerékpárforgalmi 

létesítmény építése/felújítása” című alprogramhoz meghirdetett pályázathoz 

projekt előkészítés és támogatási kérelem összeállítására nyertes ajánlattevő 

kijelölésére 

 
 



 
MÁJUS 

31/2021. (V.07.) JÖSZ tagdíjról 
 
32/2021. (V.27.) A Tündérkert Művészeti Óvoda és Önkormányzati Konyha Szervezeti és 

Működési Szabályzatának elfogadásáról 
 
33/2021. (V.31.) a 2020. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló 

beszámoló elfogadásáról 

34/2021. (V.31.) a Jászberényi Rendőrkapitányság 2020. évi tevékenységét bemutató 

beszámoló elfogadásáról 

35/2021. (V.31.) a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2020. évi KSZR 

tevékenységről szóló beszámolója elfogadásáról 

36/2021. (VI.01.) a TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00028 azonosító számú, „Mini bölcsőde kialakítása 

Pusztamonostoron” című projekt keretében a „Mini bölcsőde kialakítása” 

tárgyú ajánlattételi felhívás visszavonására, új ajánlati felhívás elfogadására 

37/2021. (VI.11.) címzetes főorvosi cím adományozásáról 

38/2021. (VI.11.)  az iskolai gyermekfelügyelet időszaka alatt biztosítandó étkezésről 

39/2021. (VI.11.) szúnyoggyérítés megrendeléséről 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEK 2021  
(rendeletek) 
tárgymutató 

 
 

1/2021. (II.19.)  Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 
 
2/2021. (II.19.) az anyakönyvi eljárások egyes díjairól szóló 4/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet 

módosítására 
 
3/2021. (III.23.) az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 12/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelet hatályon 

kívül helyezésére 
 
4/2021. (III.23.) az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló 1/2009. (I.19.) önkormányzati rendelet 

módosítására 
 
5/2021. (III.23.) Pusztamonostor címerének és zászlajának használati rendjéről szóló 2/2008. (III.05.) 

önkormányzati rendelet módosítására 
 
6/2021. (III.23.) a települési köztisztasággal, a zöldterület és parkfenntartással, a települési szilárd hulladékkal 

összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló 6/2001. (VI.21.) önkormányzati rendelet 
módosítására 

 
7/2021. (V.26.) Pusztamonostor Községi Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2020. (II.28.) rendelet 

módosításáról 
 
8/2021. (V.26.) Az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 
 
9/2021. (V.28.) a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 
 

 

 


