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Pusztamonostor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
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Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2022. február 28-án hétfőn 15:00 órakor tartott  
közmeghallgatással egybekötött soros ülésének 

rendeleti és határozati mutatója 
 
 
 
 

Rendeletek:  
 
5/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 
Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 
 
6/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet  
a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2015. (IX.10.) rendelet módosításáról 

 
 

Határozatok: 
 
21/2022.(II.28.) Képviselő-testületi határozat 
az ülés napirendi pontjainak elfogadásáról, a jegyzőkönyvvezető, és hitelesítők megválasztásáról 
 
22/2022. (II.28.) Képviselő-testületi határozat 
Pusztamonostor Községi Önkormányzat saját bevételeiről, az adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeiről 
 
23/2022. (II.28.) Képviselő-testületi határozat 
a polgármester 2022. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról 
 
24/2022. (II.28.) Képviselő-testületi határozat 
Juhász Lászlóné panaszának kivizsgálására 
 
25/2022. (II.28.) Képviselő-testületi határozat 
a TOP Plusz-1.2.3-21 - „Belterületi utak fejlesztése” című felhívásra való pályázat benyújtására 

 

26/2022. (II.28.) Képviselő-testületi határozat 
a TOP Plusz-1.2.3-21 - „Belterületi utak fejlesztése” című projekt keretében „Megalapozó 
dokumentum elkészítése” beszerzés ajánlattevőinek kiválasztására 
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27/2022. (II.28.) Képviselő-testületi határozat 
a TOP Plusz-1.2.3-21 - „Belterületi utak fejlesztése” című projekt keretében „Tervezési feladatok 
ellátása” beszerzés ajánlattevőinek kiválasztására 
 
28/2022. (II.28.) Képviselő-testületi határozat 
a 2022. év járási közfoglalkoztatási program indításáról 
 
29/2022. (II.28.) Képviselő-testületi határozat 
a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló 60/2018. (VIII.08.) Képviselő-testületi 
határozat módosítására 
 
30/2022. (II.28.) Képviselő-testületi határozat 
gépjármű beszerzéséről 
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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 28-

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

 
Az ülés helye: Községháza 
 
Jelen vannak: Elek Krisztián, Bajtai Miklós, Lajkóné Vincze Ildikó, Farkas Ferenc és Kissné Pető 

Brigitta Képviselő-testületi tagok 
   Kardos Veronika polgármester 
    

dr. Voller Erika jegyző 
dr. Sándor Mátyás Jogi és Hatósági Osztály  
 

Távol maradt:   dr. Kakas Tünde képviselők 
    
Kardos Veronika: Köszöntöm a jelenlévőket. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy az ülés 
határozatképes, az ülést megnyitom. Dr. Kakas Tünde nem tud részt venni az ülésen. Köszöntöm dr. 
Voller Erika jegyzőasszonyt, dr. Sándor Mátyás Jogi és Hatósági Osztályvezető Urat és Tamus Mária 
Pénzügyi Osztályvezető Asszonyt. Jegyzőkönyvvezetőnek felkérem Györgyfiné Balogh Zsuzsannát, 
hitelesítőknek Elek Krisztián és Lajkóné Vincze Ildikó képviselőket.  
Szeretnék javaslatot tenni a meghívóban szereplő napirendi pontok módosítására az alábbiak szerint: 
 

1. Előterjesztés a Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési 
rendeletének megvitatására és elfogadására 
Előadó: Kardos Veronika polgármester  

2. Javaslat a polgármester 2022. évi szabadságának ütemezésére 
Előadó: Kardos Veronika polgármester 

3. Juhász Lászlóné panaszának kivizsgálása 
Előadó: Kardos Veronika polgármester 

4. Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2015. (IX.10.) rendelet 
módosítására 
Előadó: Kardos Veronika polgármester 

5. Előterjesztés a TOP_Plusz-1.2.3-21 - „Belterületi utak fejlesztése” című felhívásra való 
pályázat benyújtására, ajánlattevők kiválasztására 
Előadó: Kardos Veronika polgármester 

6. Előterjesztés a járási közfoglalkoztatási program indítására 
Előadó: Kardos Veronika polgármester 

7. Előterjesztés a a 60/2018. (VIII.08.) Képviselő-testületi határozat módosítására  
a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására 
Előadó: dr. Voller Erika jegyző 

8. Egyebek 
Előadó: Kardos Veronika polgármester 

 
Bajtai Miklós: Az ülést megelőzően ülésezett az Ügyrendi Bizottság. Megvizsgáltuk a leadott képviselői 

vagyonnyilatkozatokat, és megállapítottuk, hogy minden képviselő határidőre leadta nyilatkozatát, így 

gyakorolhatja képviselői jogait és kötelezettségeit. Köszönöm. 
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Kardos Veronika: Köszönöm a tájékoztatást. Aki a módosított napirendi pontokkal, illetve a 

jegyzőkönyvvezető és hitelesítők személyével egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazni szíveskedjék. 

 
A Képviselő-testület 6 egybehangzó igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 
21/2022.(II.28.) Képviselő-testületi határozat 
az ülés napirendi pontjainak elfogadásáról, a jegyzőkönyvvezető, és hitelesítők megválasztásáról 
 

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. február 28-i ülés 
napirendi pontjait az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
1. Előterjesztés a Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2022. évi 

költségvetési rendeletének megvitatására és elfogadására 
      Előadó: Kardos Veronika polgármester  
2. Javaslat a polgármester 2022. évi szabadságának ütemezésére 

Előadó: Kardos Veronika polgármester 
3. Juhász Lászlóné panaszának kivizsgálása 

Előadó: Kardos Veronika polgármester 
4. Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2015. (IX.10.) 

rendelet módosítására 
Előadó: Kardos Veronika polgármester 

5. Előterjesztés a TOP_Plusz-1.2.3-21 - „Belterületi utak fejlesztése” című felhívásra 
való pályázat benyújtására, ajánlattevők kiválasztására 
Előadó: Kardos Veronika polgármester 

6. Előterjesztés a járási közfoglalkoztatási program indítására 
Előadó: Kardos Veronika polgármester 

7. Előterjesztés a a 60/2018. (VIII.08.) Képviselő-testületi határozat módosítására  
      a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására 

Előadó: dr. Voller Erika jegyző 
8. Egyebek 

Előadó: Kardos Veronika polgármester 

 
Az ülés jegyzőkönyvvezetőjének Györgyfiné Balogh Zsuzsanna köztisztviselőt, 
hitelesítőknek Elek Krisztián és Lajkóné Vincze Ildikó képviselőket választja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 
 
 

Közmeghallgatás 

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: Előterjesztés a Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2022. évi 
költségvetési rendeletének megvitatására és elfogadására 

Kardos Veronika: Nagyon köszönöm a Pénzügyi Osztály munkáját, nagyon szépen összeállított, érthető 
anyagot kaptunk. A költségvetési rendelet megalkotása előtt kérem, döntsünk az Önkormányzat saját 
bevételeiről és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségekről. Nem tervezünk 
hitelfelvételt, ez jogszabályi kötelezettség.  
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Mivel hozzászólás nem hangzott el a Képviselő-testület 6 egybehangzó igennel meghozta a következő 
határozatot: 
 
22/2022. (II.28.) Képviselő-testületi határozat 
Pusztamonostor Községi Önkormányzat saját bevételeiről, az adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeiről 

 
Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 
2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontja 
alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a 
Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 

Pusztamonostor Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 
fennálló kötelezettségei (ezerFt-ban) 

sorszám megnevezés 

évek 

összesen 2022 2023 2024 2025 

1.   0 0 0 0 0 

  

Az adósságot 
keletkeztető ügyletből 

származó fizetési 
kötelezettség 

maximuma (saját 
bevétel 50 %-a) 13 339 13 339 13 339 13 339   

Pusztamonostor Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető 
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához (ezerFt-ban) 

Sorszám Bevételi jogcímek 
2022. évi 

előirányzat 
2023. évi 

előirányzat 
2024. évi 

előirányzat 
2025. évi 

előirányzat 

1 2 3 4 5 6 

1. Helyi adók 26 678   26 678     26 678       26 678    

2. 

Az önkormányzati vagyon és az 
önkormányzatot megillető 
vagyoni értékű jog értékesítéséből 
és hasznosításából származó 
bevétel         

3. 
Osztalék, a koncessziós díj és a 
hozambevétel         

4. 

Tárgyi eszköz és az immateriális 
jószág, részvény, részesedés, 
vállalat értékesítéséből vagy 
privatizációból származó bevétel         

5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel         

6. 
Kezességvállalással kapcsolatos 
megtérülés         

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*     26 678      26 678             26 678      26 678      
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) 

bekezdése alapján. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 

   Dr. Voller Erika jegyző 
Végrehajtásért felelős: Tamus Mária 
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Kardos Veronika: Akkor most térjünk át a rendeletre. Van-e azzal kapcsolatban kérdésetek? 
 
Bajtai Miklós: Az Ügyrendi Bizottság megvitatta az előterjesztést. Itt is szeretném ismét megköszönni 
a készítők munkáját. Nagyon alapos anyagot kaptunk. A Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-
tervezetet. 

Mivel más hozzászólás nem hangzott el a Képviselő-testület 6 egybehangzó igennel megalkotta a 
következő rendeletét: 
 

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
5/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete 

Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 
 

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a következőket rendeli 
el: 

1. § A rendelet hatálya 
A rendelet hatálya kiterjed Pusztamonostor Község Önkormányzatára (a továbbiakban Önkormányzat), 
a Képviselő-testületre és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (1. Melléklet). 

 
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:   
372.144.236 Ft Költségvetési bevétellel   
711.169.217.Ft Költségvetési kiadással   
- 339.024.981 Ft Költségvetési hiánnyal ebből   
87.489.841 Ft működési hiánnyal   
251.535.140 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg. 
(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 a 11. és a 12. 
Melléklet szerint állapítja meg. 
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását 
önkormányzati szinten a 3. Melléklet és a 4. Melléklet részletezi. 

 
3. § A költségvetés részletezése 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja 
meg: 
a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 

kötelezettségeit az 5. Melléklet részletezi. 
b) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó 

tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. Melléklet tartalmazza. 
c) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 7. Melléklet részletezi. 
d) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások, felújítások kiadásainak 

beruházásonkénti, felújításonkénti részletezését a 8. Melléklet szerint határozza meg. 
e) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő tartalékot a 9. Melléklet szerint határozza meg. 
f) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton 

kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. Melléklet szerint hagyja jóvá. 
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g) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá 
költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a 
közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 11. Melléklet és 12. 
Mellékletek szerint határozza meg. 

 
4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai 

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás 
szabályszerűségéért a polgármester felelős. 
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a 
kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. 
(4) Az önkormányzatnál és az intézménynél foglalkoztatottak béren kívüli juttatás kerete nettó 120.000 
Ft, intézményenként az engedélyezett létszámnak megfelelően. 
(5) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a 
rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi 
megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. 
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert 
tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási 
előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez 
önkormányzati biztost jelöl ki. 
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 13. Mellékletében foglalt adatlapon köteles a 
tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert 
tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak 
megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást 
teljesíteni. 
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a 
polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Polgármester gyakorolja. 

 
5. § Az előirányzatok módosítása 

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti 
átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. 
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden 
esetben fenntartja magának. 
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai között nem, a kiemelt előirányzaton belüli 
rovatok között átcsoportosítást hajthat végre. 
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, 
előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de 
legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal 
módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások 
előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a 
képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla 
ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére 
növelhető. 
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert 
többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-
testületet tájékoztatja. 
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles 
betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 
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6. § A gazdálkodás szabályai 
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az 
intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, 
gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes 
központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A 
szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. 
(3) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában 
kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 

 
7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, 
melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az 
intézmények esetében az intézményvezető felelős. 
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízott belső ellenőr útján gondoskodik. A 
megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 

 
8. § Záró és vegyes rendelkezések 

E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni. 
 

9. § Hatálybalépés 
Ez a rendelet 2022. március 2-án lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 

 Kardos Veronika  Dr. Voller Erika 
 polgármester  jegyző 
 
 

 
2. napirendi pont: Előterjesztés a polgármester 2022. évi szabadság felhasználási ütemtervének 

jóváhagyására 

 
Kardos Veronika: Írásban megkaptátok a tervezetet. Próbáltam a 43 napot időarányosan elosztani, de 
ezt a tervezetet az élet még felülírhatja. Mindenesetre igyekszem az ebben megadott időpontokban 
kivenni a szabadságomat. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással 
meghozta a következő határozatot: 
 
 
23/2022. (II.28.) Képviselő-testületi határozati javaslat 
a polgármester 2022. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról 
 

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
2022. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 
A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. (a 
továbbiakban Kttv.) 225/C.§ (1) – (4) bekezdéseiben foglaltak alapján Kardos Veronika 
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főállású polgármester 2022. évi (43 nap) szabadsága igénybevételét a határozat 
mellékletét képező szabadság felhasználási ütemezésben foglaltaknak megfelelően 
jóváhagyja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: esedékességkor 
 

 
3. napirendi pont: Előterjesztés Juhász Lászlóné panaszának kivizsgálására 

Kardos Veronika: Amint azt az írásos anyagban láthatjátok Juhász Lászlóné panaszt nyújtott be, mivel 
az általa 1998-ban előre megváltott hely betemetésre került. Kezdeményeztünk már egy szóbeli 
egyeztetést, ahol a panaszos és két fia volt jelen. Az egyeztetésen anyagi és nem anyagi kártérítési 
igényt nyújtottak be, és kérik az ügy kivizsgálását, a felelősök felelősségre vonását. Egy válaszlevélben 
megfogalmaztuk, hogy a felelősségre vonástól eltekintünk, hiszen vagy már nem élnek, vagy már 
nincsenek nálunk jogviszonyban azok, akik annak idején a nyilvántartásokat készítették és vezették. Az 
akkor hatályos jogszabályok nem szabályozták az előreváltás nyilvántartásának kötelezettségét. A 
problémára megoldást kell találnunk, ezért javasoljuk a helyi rendelet módosítását és az előreváltás 
szabályozását, de erre majd a következő napirendi pontban kitérek. 
Levelünkre válasz még nem érkezett. Szeretnénk ezt békés úton rendezni, ezért javaslom, hogy a 
panaszos számára az Önkormányzat ajánljon fel egy másik sírhelyet, és annak 25 éven át történő 
gondozását. 
 
Bajtai Miklós: Szomorú, hogy így derült fény erre. Számomra is meglepő, hogy nincs nyilvántartás az 
előreváltásokról. Ez pótlandó. A kártérítés szubjektív dolog, így, hogy nem fogalmaztak meg konkrét 
igényt. A sírgondozás nálunk 5-10 ezer forint éves szinten. Lelkileg hogyan tudjuk kompenzálni, 
elfogadják a másik sírhelyet vagy nem? Ezt rendbe kell tenni.  
 
Farkas Ferenc: Annak idején volt egy komplex temető felmérés, emlékszem, Kecskés Erzsike csinálta. 
Ő tette rendbe a dolgokat. Mi van akkor, ha egy helyre több jelentkező is lesz, és oda teszik a táblát, 
ahová akarják? Most fog előjönni, amiről nem is tudunk. A múltból jön, de a mi problémánk és nekünk 
kell megoldani. Térképészetileg rendbe kellene tenni ezt az egészet és kiosztani a helyeket.  
 
Bajtai Miklós: Ha nincs egy térképvázlatunk akkor megint esetleges lesz a dolog. Elég érdekesen 
temetkeznek az emberek. A temetőgondnok mérje ki pontosan a helyeket. 
 
Kardos Veronika: A jogszabály a sorba temetést, a megtelt sorok és parcellák lezárását írja elő, de 
nálunk meg volt a szabad választás lehetősége, és a rátemetés. Az előreváltott helyek akkor kerültek 
nyilvántartásba, ha tényleges betemetés történt.  
 
Elek Krisztián: Mi lesz, ha nem fogadják el? 
 
Kardos Veronika: Bírósághoz fordulhatnak. A testület döntéséről értesíteni fogjuk a panaszost. 
 
dr. Sándor Mátyás: A panaszos a kegyeleti jog sérelmét vélte felfedezni és erre alapoz. Elhunyt személy 
nincs a helyen, a kegyeleti jogát nem sérti. Egy érzelmi kapcsolat alakult ki ezzel a hellyel, mely vagyoni 
és nem vagyoni kártérítést is megalapozhat. 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a Képviselő-testület 6 egybehangzó igennel meghozta 
a következő határozatot: 
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24/2022. (II.28.) Képviselő-testületi határozat 
Juhász Lászlóné panaszának kivizsgálására 
 

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a korábban 
előre megváltott sírhelyekről szóló önkormányzati nyilvántartás elkészültét követően 
Juhász Lászlóné részére egy darab 2 fő elhelyezésére szolgáló üres sírhelyet biztosít a 
választása szerinti helyen, melyet 25 év időtartamra térítésmentesen a rendelkezésére 
bocsát az önkormányzat, és amely sírhelyet az önkormányzat gondoz 25 év időtartamig, 
vagy előbbi időpontot megelőzően addig, amíg ténylegesen nem gyakorolja a jogosult 
rendelkezési jogát. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 
 
 

4. napirendi pont: Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2015. (IX.10.) 
rendelet módosítására 
 

Kardos Veronika: A rendelet módosítással az előre váltást kívánjuk szabályozni és az erre vonatkozó 
nyilvántartást rendezni. A tervezetben láthatjátok, hogy a sírhely kötelező megjelölését írjuk elő. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el a Képviselő-testület 6 egybehangzó igennel megalkotta a 
következő rendeletet: 
 

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
6/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelete  

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2015. (IX.10.) rendelet módosításáról 
 

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 
1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, és 41. § (3) bekezdés c)-e) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében, és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőeket rendeli el: 
 

1. § 
A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 8/2015 
(IX.10..) önkormányzati rendelete „A temetési hely feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályai” 
alcíme a következő 19/A. és 19/B. §-sal egészül ki: 
 

„19/A. § 
(1) Sírhelyet meg lehet váltani úgy is, hogy a megváltás időpontjában a sírhelybe temetendő elhunyt 
személy nincsen, a sírhelybe a megváltó rendelkezése szerinti személyt kell temetni későbbi 
elhalálozását követően (a továbbiakban: sírhely előre váltása). A sírhely előre váltására a 17. §-19. § 
rendelkezéseit e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 
(2) Az előre váltás tényét nyilvántartásba kell venni a megváltás időpontjában, a rendelkezésre jogosult 
meghagyásával arra vonatkozóan, hogy a sírhelybe kit, vagy kiket temessenek. 
(3) A rendelkezésre jogosult a sírhely előre váltást követő 6 hónapon belül köteles a sírhely 
megváltásának tényét sírjellel, vagy más alkalmas módon megjelölni. 
(4) Az előre váltott sírhelybe elhunyt személy akkor temethető, ha 18. § szerinti időtartam a megváltás 
időtartamból még nem telt el. Ha előbbinél rövidebb időtartamra vonatkozik a megváltásból 
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fennmaradó idő, akkor a temetésre kötelezett köteles a sírhely feletti rendelkezési jogot a 18. §-ban 
foglalt időtartamra megváltani, mely hozzáadódik az előre váltásból fennmaradó időtartamhoz. 

19/B. § 
(1) A 2022. 01. 01. napját megelőzően előre váltott sírhely felett rendelkezni jogosult köteles az előre 
váltás tényét utólagosan bejelenteni a fenntartó részére legkésőbb 2022. június 30. napjáig. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség teljesítése érdekében hirdetményt kell közzétenni a 
helyben szokásos módon, a köztemető hirdetőtábláján, és az önkormányzat weblapján 2022. június 30. 
napjáig. 
(3) A bejelentéshez a rendelkezésre jogosult nyilatkozatát kell csatolni arra vonatkozóan, hogy mely 
sírhelyet váltotta meg milyen időtartamra, és mellékelni kell a befizetett díj pénztárbizonylatát. (4) A 
2022. 01. 01. napja előtt megváltott sírhelyek megjelölését 2022. december 31. napjáig kell a 19/A. § 
(3) bekezdés szerint megjelölni.” 

 
2. § 

Ez a rendelet 2022. március 16-án lép hatályba. 
 
 
 
 
 

      Kardos Veronika  Dr. Voller Erika 
 polgármester  jegyző 

 
 
 

5. napirendi pont: Előterjesztés a TOP Plusz-1.2.3-21 - „Belterületi utak fejlesztése” című 
felhívásra való pályázat benyújtására, ajánlattevők kiválasztására 

 
Kardos Veronika: Kértem előzetes véleményeteket, hogy mi legyen az irány. A többség azt jelezte, 
hogy folytassuk az útalapok készítését, zúzott köves útalap készítésére fordítsuk ezt a lehetőséget. A 
testület elindult egy olyan irányba, hogy járhatóvá tesszük a település útjait. Kb. másfél kilométer 
útszakaszt tudnánk kiépíteni. Javaslatot kérek a sorrendre. Legtöbb panasz a Víz és a Monostor 
utcákból érkezett. 
 
Bajtai Miklós: A Víz utcát már régen emlegetjük, a Vörösmarty és a Liszt is katasztrófa. Ha ezeket 
besoroljuk, akkor az a sarok is járható lesz. A Május 1. utca egy része a lakóknak köszönhetően 
járható. A Monostor mellett javaslom a Malom utcát is. 
 
Elek Krisztián: A sorrend mindegy csak haladjunk, vegyük figyelembe a csapadékvíz elvezetést is, 
hogy mely utcákat érinti. 
 
Kardos Veronika: 2023-ra várható a csapadékvíz elvezetés befejezése. Párhuzamosan zajlik majd a 
két projekt, nem fogja akadályozni a folyamatot, a szélesebb utcákban nem lesz gond. 
Akkor a sorrend Víz utca Rákóczi és 32-es közti szakasza, Rákóczi út a Vörösmarty utcáig, Liszt Ferenc, 
Monostor, Malom, József Attila, Ady Endre és Arany János utcák. 
 
Kissné Pető Brigitta távozik az ülésről, a Képviselő-testület létszáma 5 főre változik. 
 
Mivel több hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 5 egybehangzó igennel meghozta a következő 
határozatokat: 
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25/2022. (II.28.) Képviselő-testületi határozat 
a TOP Plusz-1.2.3-21 - „Belterületi utak fejlesztése” című felhívásra való pályázat benyújtására 
 

1./ Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázni kíván a 
TOP_Plusz-1.2.3-21 - „Belterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívásra. 
2./ Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kardos 
Veronika polgármestert a pályázat előkészítéséhez, illetve benyújtásához szükséges 
tárgyalások lefolytatására, valamint a szükséges nyilatkozatokat megtételére. 
 
Határidő: 2022. április 29. 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 

 

26/2022. (II.28.) Képviselő-testületi határozat 
a TOP Plusz-1.2.3-21 - „Belterületi utak fejlesztése” című projekt keretében „Megalapozó 
dokumentum elkészítése” beszerzés ajánlattevőinek kiválasztására 

 
1./ Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP_Plusz-1.2.3-21 - 

„Belterületi utak fejlesztése” című projekt kapcsán, a „Megalapozó dokumentum 

elkészítése” beszerzés ajánlattevőinek az alábbi vállalkozásokat jelöli meg: 

- Gulyás László egyéni vállalkozó (5130 Jászapáti, József Attila u 23.) 

- Szikszai Brigitta egyéni vállalkozó (5100 Jászberény, Sándor u. 36.) 

- Móczó Zsófia egyéni vállalkozó (5100 Jászberény, Som u. 6. fszt.1.) 
 

2./ Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 

beérkezett árajánlatok közül a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás kerül 

elfogadásra. 

 
Határidő: 2022. április 29. 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 
 

27/2022. (II.28.) Képviselő-testületi határozat 
a TOP Plusz-1.2.3-21 - „Belterületi utak fejlesztése” című projekt keretében „Tervezési feladatok 
ellátása” beszerzés ajánlattevőinek kiválasztására 
 

1. Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP_Plusz-1.2.3-21 - 

„Belterületi utak fejlesztése” című projekt kapcsán, a „Tervezési feladatok ellátása” 

beszerzés ajánlattevőinek az alábbi vállalkozásokat jelöli meg: 

- Kimák Gyula ev. 5100 Jászberény, Mária út 7.  
- Hajas Útterv Bt. 3398 Nagytálya, Arany J. u. 13.  
- Marosi Csaba ev. 5000 Szolnok, Gutenberg tér 4. III/4.  
- KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft., 5000 Szolnok, Tiszaliget 9688/4 hrsz. 
 

2./ Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 

beérkezett árajánlatok közül a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás kerül 

elfogadásra. 

 
Határidő: 2022. április 29. 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 
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6. napirendi pont: Előterjesztés a 2022. év járási közfoglalkoztatási program indítására 

Kardos Veronika: Az idén is lesz lehetőségünk közfoglalkoztatásra, igaz egyelőre csak 5 hónapig, de 
szeretném, ha élnénk a lehetőséggel. Van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el a Képviselő-testület 5 egybehangzó igennel meghozta a 
következő határozatot: 
 
28/2022. (II.28.) Képviselő-testületi határozat 
a 2022. év járási közfoglalkoztatási program indításáról 
 

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2022. 
március 1. és július 31. között 8 fő regisztrált álláskereső foglalkoztatásával részt vesz a 
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban.  
A Képviselő-testület a foglalkoztatáshoz szükséges 1.278.000.-Ft saját erőt az 
Önkormányzat 2022. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Határidő: 2022. február 28. 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 

 
 

7. napirendi pont: Előterjesztés a 60/2018. (VIII.08.) Képviselő-testületi határozat módosítására  

a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására 
 

Kardos Veronika: Megkérem a jegyzőasszonyt, ismertesse az előterjesztést. 
 
dr. Voller Erika: Az április 3-i választás határideiről szóló kormányrendelet alapján március 14-ig kell a 
tagokat megválasztani, kivéve az egy szavazókörös településeket. A tagok mandátuma nem járt le, de 
megkérdeztük őket, vállalják-e a megbízatást. Többen nem vállalták. Próbáltunk helyükre olyanokat 
keresni, akik pártatlanok és törvénytisztelők. Vakos Andor és Ambrus Sándor tagként, Györgyfiné 
Tóth Márta póttagként lett felkérve. Ezek a választott tagok ki fognak egészülni a pártok által delegált 
tagokkal. Nehezíti a helyzetet, hogy népszavazás is lesz.  
 

Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el a Képviselő-testület 5 egybehangzó igennel meghozta a 
következő határozatot: 
 
29/2022. (II.28.) Képviselő-testületi határozat 
a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló 60/2018. (VIII.08.) Képviselő-testületi 
határozat módosítására 
 

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján a 2018. augusztus 8-án megválasztott 
Helyi Választási Bizottságok tagjait és póttagjait Pusztamonostor településen az alábbiak 
szerint módosítja: 
  
Tagok:         Harnosné Balázs Krisztina 
  Hundt Csilla 
  Dobos Lajosné 
  Vakos Andor 
  Ambrus Sándor                
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Póttagok:   Bognár Sándorné 
  Györgyfiné Tóth Márta      
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Voller Erika jegyző 
 
 

8. napirendi pont: Egyebek 

Kardos Veronika: Az előző ülésen beszéltünk a gépjármű vásárlásról. Farkas Ferenc képviselőtársam 
akkor azt javasolta, hogy az utánfutó helyett kisteherautót vegyünk. Van-e konkrét javaslat? 
 
Farkas Ferenc: Állandó a piaci körforgás, naponta változnak az árak. Jó lenne valaki szakembert 
felkérni, gondoltam Szabó Józsefre, aki segítene a beszerzésben. Jó lenne, ha több személyes lenne, 
akkor a közfoglalkoztatottak szállítását is meg tudnánk oldani. 
 
Kardos Veronika: Most döntsünk arról, hogy mi az az összeghatár, amit erre tudunk fordítani, és ki az, 
aki a segítségünkre lesz és felveszem vele a kapcsolatot. Javaslom 2 millió forintban meghatározni az 
összköltséget. 
 
Elek Krisztián: Szerintem a 2 millió reális, javaslom a három személyeset, mert hosszabb a platója, és 
nincs annyi közfoglalkoztatott, és különben sem nagy ez a település, nincsenek nagy távolságok. 
Fontos, hogy B kategóriás legyen. 
 
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 egybehangzó igennel meghozta a 
következő határozatot: 

 
31/2022. (II.28.) Képviselő-testületi határozat 
gépjármű beszerzéséről 
 

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 
Önkormányzat számára Szabó József egyéni vállalkozó segítségét kérve vásárol egy 3-7 fős 
platós, B kategóriás jogosítvánnyal vezethető kisteherautót. 
A Képviselő-testület a beszerzés maximális összértékét bruttó 2 millió forintban határozza 
meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 
 
 

Kardos Veronika: dr. Kakas Tünde képviselőtársam javaslatára csatlakoztunk az ukrán menekültek 
megsegítéséhez. A gyűjtőpontot a közösségi színtéren hoztuk létre, ott adhatja le mindenki 
adományát, melyeket továbbítani fogunk. Felvetődött az elszállásolás lehetősége is. Kértem a 
karbantartónkat, nézze meg a szolgálati lakást és mérje fel a szükséges javításokat. Befogadó helyként 
a tornaterem és a közösségi színtér van kijelölve.  
 
Tájékoztatlak benneteket, hogy szerdán a Magyar Falu Program keretében megvalósult projektek sajtó 
nyilvános bejárására kerül sor. Hívlak és várlak benneteket, ha el tudtok jönni. A bejáráson részt vesz 
Gaal Gergely miniszteri biztos, Pócs János országgyűlési képviselő, Borbás Zoltán a megyei közgyűlés 
alelnöke, valamint a közút megyei igazgatója.  
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Szeretettel várunk minden érdeklődőt március 1-én Pál Feri atya estjére, majd pénteken a Fortuna 
Együttes előadására. 
 
Mivel több napirendi pont nem volt Kardos Veronika polgármester 16:20 órakor bezárta az ülést. 

 
 
 
 

Kardos Veronika     dr. Voller Erika 
polgármester           jegyző 

 
 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők:  
 
 
 
 
 

  Elek Krisztián     Lajkóné Vincze Ildikó 
  alpolgármester               képviselő 


