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Pusztamonostor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2022. március 28-án hétfőn 15:00 órakor tartott  

soros ülésének határozati mutatója 
 
 
 
 

Határozatok: 
 
31/2022.(III.28.) Képviselő-testületi határozat 
az ülés napirendi pontjainak elfogadásáról, a jegyzőkönyvvezető, és hitelesítők megválasztásáról 
 
32/2022. (III.28.) Képviselő-testületi határozat 
az interpellációról 
 
33/2022. (III.28.) Képviselő-testületi határozat 
a polgármester két ülés között végzett munkájáról 
 
34/2022. (III.28.) Képviselő-testületi határozat 
a Tündérkert Művészeti Óvoda 2022. évi beiratkozási időpontjának 
meghatározásáról 
 
35/2022.(III.28.) képviselő-testületi határozat 
Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2022. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról 

 
36/2022. (III.28.) Képviselő-testületi határozat 
Pusztamonostor Községi Önkormányzat Cafetéria - szabályzatának elfogadásáról 
 
37/2022. (III.28.) Képviselő-testületi határozat 
Kardos Veronika polgármester cafeteria juttatására 
 
38/2022. (III.28.) Képviselő-testületi határozat 
a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége részére fizetendő tagdíjról 
 
39/2022. (III.28.) Képviselő-testületi határozat 
a civil szervezetek támogatásáról 
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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. március 28-

án hétfőn 15:00 órai kezdettel megtartott soros ülésén 
 
Az ülés helye: Községháza 
 
Jelen vannak: Elek Krisztián, Lajkóné Vincze Ildikó, 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, Bajtai Miklós, Farkas Ferenc képviselők 

 
    
Kardos Veronika: Köszöntöm a jelenlévőket. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy az ülés 
határozatképes, az ülést megnyitom. Köszöntöm dr. Sándor Mátyás Jogi és Hatósági Osztályvezető 
Urat. Jegyzőkönyvvezetőnek felkérem Györgyfiné Balogh Zsuzsannát, hitelesítőknek Elek Krisztián és 
Lajkóné Vincze Ildikó képviselőket.  
 

A Képviselő-testület 4 egybehangzó igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 
31/2022.(III.28.) Képviselő-testületi határozat 
az ülés napirendi pontjainak elfogadásáról, a jegyzőkönyvvezető, és hitelesítők megválasztásáról 
 

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. március 28-i ülés 
meghívóban szereplő napirendi pontjait elfogadja. 
Az ülés jegyzőkönyvvezetőjének Györgyfiné Balogh Zsuzsanna köztisztviselőt, 
hitelesítőknek Elek Krisztián és Lajkóné Vincze Ildikó képviselőket választja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 
 

 
1. napirendi pont: Interpellációk 

Kardos Veronika: Kérdezem kíván-e valaki interpellálni? 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el a Képviselő-testület 4 egybehangzó igennel meghozta a 
következő határozatot: 
 
32/2022. (III.28.) Képviselő-testületi határozat 
az interpellációról 

 
Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. március 28-i 
ülésén nem hangzott el interpelláció. 
 
Határidő: azonnal 
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Felelős: Kardos Veronika polgármester 
2. napirendi pont: Tájékoztató a polgármester két ülés között végzett munkájáról 

Kardos Veronika: Írásban megkaptátok a tájékoztatót. Van-e kérdésezek? 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot: 
 
33/2022. (III.28.) Képviselő-testületi határozat 
a polgármester két ülés között végzett munkájáról 
 

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét 
képező tartalommal és formában elfogadja a polgármester két ülés között végzett 
munkájáról szóló tájékoztatót. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: esedékességkor 
 

 
3. napirendi pont: Előterjesztés a Tündérkert Művészeti Óvoda 2022. évi beiratkozási 

időpontjának meghatározásáról 

Kardos Veronika: Az óvodavezető jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Javaslatát megküldte 
részemre. Az írásos előterjesztést megkaptátok. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el a Képviselő-testület 4 egybehangzó igennel meghozta a 
következő határozatot: 
 

34/2022. (III.28.) Képviselő-testületi határozat 
a Tündérkert Művészeti Óvoda 2022. évi beiratkozási időpontjának 
meghatározásáról 

 
Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Tündérkert 
Művészeti Óvoda 2022. évi beiratkozási időpontjának meghatározásáról szóló 
előterjesztést és a Tündérkert Művészeti Óvodában a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
20. § (1) bekezdése alapján a 2022/2023-as óvodai nevelési évre történő beiratkozás 
időpontját 2022. április 25., 26., 27. (hétfő, kedd, szerda) 10:00 -15:00 óra között 
határozza meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az óvodai beiratkozásról szóló 
hirdetmény közzétételével kapcsolatos intézkedéseket megtegye. 
 
Felelős: Kardos Veronika polgármester és a Tündérkert Művészeti Óvoda vezetője 
Határidő: értelemszerűen 

 
 

4. napirendi pont: Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadására 
 

Kardos Veronika: Tájékoztatlak benneteket, hogy a művelődési ház felújítására kaptunk 
121.113.300.- Ft támogatást. Ezt, valamint a belterület védelmét szolgáló vízelvezető hálózat 
fejlesztése, rekonstrukciója elnevezésű projektet láthatjátok a tervezetben. A Közbeszerzési Bíráló 
Bizottság elfogadásra javasolja a tervezetet. Ez a két projekt kerül várhatóan közbeszereztetésre az 
idén. 
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Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el a Képviselő-testület 4 egybehangzó igennel meghozta a 
következő határozatot: 
 

35/2022.(III.28.) képviselő-testületi határozat 
Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2022. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról 

Pusztamonostor Községi Önkormányzat az e határozat melléklete szerinti, 2022. évi 
Közbeszerzési Tervét elfogadja. 

 
Határidő: 2022. december 31. 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 
  Dr. Voller Erika jegyző 

 
 

5. napirendi pont: Előterjesztés a az Önkormányzat Cafetéria Szabályzatának elfogadására 
 
Kardos Veronika: Jogszabályváltozás miatt szükséges módosítani a szabályzatot. Legjelentősebben a 
közterhek mértéke változott.  
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 4 egybehangzó igennel meghozta a 
következő határozatot: 
 

36/2022. (III.28.) Képviselő-testületi határozat 
Pusztamonostor Községi Önkormányzat Cafetéria - szabályzatának elfogadásáról 

 
Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pusztamonostor Községi 
Önkormányzat Cafetéria-szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

6. napirendi pont: Előterjesztés a polgármester Cafetéria juttatásának jóváhagyására 

Kardos Veronika: Az előterjesztésben kerekített összeg szerepel, az előző évben is ennyi volt. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el a Képviselő-testület 4 egybehangzó igennel meghozta a 
következő határozatot: 
 
37/2022. (III.28.) Képviselő-testületi határozat 
Kardos Veronika polgármester cafeteria juttatására 

 
Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/A. § (1) bekezdése, a 225/L. § (1) bekezdése, és a 
151. § alapján a polgármester cafeteria juttatásának éves közterheket is tartalmazó 
keretösszegét 200.000.- forintban határozza meg. 
A Cafeteria keret felhasználására vonatkozó eljárásrendet a 35/2022. (III.28.) számú 
képviselő-testületi határozattal elfogadott Önkormányzat Cafeteria Szabályzatában 
rögzítettek szerint kell alkalmazni. 
 
Felelős: jegyző 
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Határidő: azonnal 
 

7. napirendi pont: Előterjesztés a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége részére fizetendő 

tagdíjról 

 
Kardos Veronika: Minden évben fizetjük. Ahogyan láthatjátok, két részből tevődik össze. A 
lakosságszámot és az iparűzési adót kell alapul venni. 

Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el a Képviselő-testület 4 egybehangzó igennel meghozta a 
következő határozatot: 
 
38/2022. (III.28.) Képviselő-testületi határozat 
a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége részére fizetendő tagdíjról 

 
Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy intézkedjék a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége részére 35.341.-
Ft 2022. évi tagdíj megfizetéséről az alábbiak szerint: 
Település lakosságszáma 1573 fő * 10.-Ft = 15.730.-Ft 
Az 1,2 lakosra jutó iparűzési adó: 25.706.504.-Ft / 1573 fő * 1,2 = 19.611.-Ft 
A tagdíj átutalása a 69500187-11024202 számú számlára szükséges június 30. napjáig. 
 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 
Határidő: 2022. június 30. 
 
 

8. napirendi pont: Előterjesztés a civil szervezetek 2022. évi támogatására 

Kardos Veronika: Előző ülésen fogadtuk el a költségvetési rendeletet, melyben jóváhagytunk a civil 
szervezetek támogatására 770 ezer forintot. Ezzel tudunk gazdálkodni. Javaslom, az idei évben is 
támogassuk a rendezvényeiket amennyiben érkezik ilyen megkeresés.  
Az Önkéntes Tűzoltóegyesülettől most kaptunk egy megkeresést, és ezt most szeretném is felolvasni.  
Én is tagja vagyok az egyesületnek, tudom, milyen költségekkel jár egy-egy verseny. Már sok 
támogatást gyűjtöttek. Szép gesztus lenne, ha az idén magasabb összeggel támogatnánk őket a 
nemzetközi versenyre való tekintettel. Javaslom a 200 ezer forintot. 
Az egyházat, az alapítványt, a polgárőröket, a nyugdíjasokat és az íjászokat támogattuk még tavaly. A 
Baráti kör az utóbbi években nem tartott rendezvényt.  
 
Elek Krisztián: Mennyit adtunk tavaly? 
 
Kardos Veronika: 100-100 ezer forintot. 
 
Kisné Pető Brigitta: Egyetértek, a Baráti kör kiesik, adjuk azt is a tűzoltóknak. 
 
Lajkóné Vincze Ildikó: Én is támogatom. 
 
Elek Krisztián: A többiek jelezték-e már, hogy terveznek valamit és hogy, milyen igényük lenne? Ha 
nem tartanak rendezvényt és igényt a támogatásra, akkor még ennél is többet adhatnánk a 
tűzoltóknak, 270 ezer forintot. 
 
Kardos Veronika: A programterv alapján láthatjuk, ki milyen rendezvényt tervez. Az íjászoknak 
jubileumi rendezvényük lesz.  
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Akkor a javaslat szerint a tűzoltóegyesületnek 270 ezer, a Polgárőrségnek, a Római Katolikus 
Egyháznak és a Pusztamonostorért Alapítványnak 100-100 ezer forint támogatást biztosítunk, és a 
fennmaradó összegből a településen működő csoportok rendezvényeit támogatjuk. 
 
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 4 egybehangzó igennel meghozta a 
következő határozatot: 

 
39/2022. (III.28.) Képviselő-testületi határozat 
a civil szervezetek támogatásáról 
 

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2022. 
évben az Önkéntes Tűzoltóegyesületet 270.000.-Ft, a Római Katolikus Egyházat 
100.000.-Ft, a Polgárőrséget 100.000.-Ft, a Pusztamonostorért Alapítványt 100.000.-Ft 
támogatásban részesíti. 
A fennmaradó 200.000.-Ft összegből a településen működő csoportok (ÖFA Nyugdíjas 
klub, Pusztai Íjászok) rendezvényeit támogatja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések 
megkötésére. 
A Képviselő-testület a kifizetés feltételéül a 2021. évi támogatás elszámolásának 
teljesítését határozza meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 
 
 

9. napirendi pont: Egyebek 

Kardos Veronika: Juhász Lászlóné panaszával kapcsolatban tájékoztatlak bennetek, hogy a 
hirdetményt a rendeletnek megfelelően kifüggesztettük, a döntésünkről tájékoztattuk, még választ 
nem kaptunk. 
A tehergépjármű beszerzése folyamatban van. A Csokonai utcai esetet megpróbáljuk orvosolni. 
Kezdeményezni fogunk egy település bejárást. Sajnos sokan használják a közterületet engedély 
nélkül, és sokak a felszólításnak sem tesznek eleget.  
A menekültekkel kapcsolatban napi jelentési kötelezettségünk van. Hivatalosan nincs tudomásunk 
arról, hogy tartózkodnának a településen. Az adományokat továbbra is gyűjtjük és eljuttatjuk.  
Április 8-án fognak műteni, így előre láthatóan április 18. után tudok ismét dolgozni. Addig az 
alpolgármester úr fog helyettesíteni, de én is elérhető leszek.  
 
Mivel több napirendi pont nem volt Kardos Veronika polgármester 15:35 órakor bezárta az ülést. 

 
 
 
 

Kardos Veronika     dr. Voller Erika 
polgármester           jegyző 

 
 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők:  
 



7 

 
 
 
 

  Elek Krisztián     Lajkóné Vincze Ildikó 
  alpolgármester               képviselő 


