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Pusztamonostor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 
 

5. 
 
 

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2022. április 25-én hétfőn 15:00 órakor tartott  

soros ülésének határozati mutatója 
 
 

Határozatok: 
 
40/2022.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat 
az ülés napirendi pontjainak elfogadásáról, a jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztásáról 
 
41/2022. (IV.25.) Képviselő-testületi határozat 
az interpellációról 
 
42/2022. (IV.25.) Képviselő-testületi határozat 
a polgármester két ülés között végzett munkájáról 
 
43/2022. (IV.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
TOP Plusz 2.1.1-21-JN1-2022-00006 „A Művelődési Ház épületenergetikai fejlesztése” című projekt 
keretében „Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása” beszerzés ajánlattevőinek 
kiválasztásáról 
 
44/2022. (IV.25.) Képviselő-testületi határozat 
TOP Plusz 2.1.1-21-JN1-2022-00006 „A Művelődési Ház épületenergetikai fejlesztése” című projekt 
keretében „Projektmenedzsment feladatok ellátása” beszerzés ajánlattevőinek kiválasztásáról 
 
45/2022.(IV.25.) képviselő-testületi határozat 
a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról 
 
46/2022. (IV.25.) Képviselő-testületi határozat 
a védőnő 2021. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
 
47/2022. (IV.25.) Képviselő-testületi határozat 
a Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2022” 
című, MFPÖTIF/2022 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott, 3346272971 iratazonosító számon 
nyilvántartott pályázat keretében „Pusztamonostori temető ravatalozójának felújítása” 
beszerzéshez ajánlattevők kijelöléséről 

48/2022. (IV.25.) Képviselő-testületi határozat 
A Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer 
építése/felújítása - 2022” című, MFP-UHK/2022 kódszámú alprogram kapcsán a „Csokonai, Kossuth 
Lajos és a Nefelejcs utca zúzottköves útalappal való felújítása” beszerzés ajánlattevőinek 
kijelöléséről 
 
49/2022. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat 
a civil szervezetek számára nyújtott támogatás felhasználásáról szóló beszámolók elfogadásáról 
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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. április 25-én 

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. Sándor Mátyás Jogi és Hatósági Osztályvezető  
 

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 Kissné Pető 
Brigitta és Lajkóné Vincze Ildikó képviselőket.  
A meghívóban szereplő napirendi pontok módosítására teszek javaslatot az alábbiak szerint: 
 
7. napirendi pont: Előterjesztés a Magyar Falu Program keretében Önkormányzati temetők 
infrastrukturális fejlesztése - 2022 című, MFPÖTIF/2022 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott, 
3346272971 iratazonosító számon nyilvántartott pályázat keretében „Pusztamonostori temető 
ravatalozójának felújítása” beszerzéshez ajánlattevők kijelöléséről 
 
8. napirendi pont: Előterjesztés a Magyar Falu Program keretében „Út, híd, kerékpárforgalmi 
létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása - 2022” című, MFP-UHK/2022 kódszámú 
alprogram kapcsán belterületi útfelújítási feladatok ellátása beszerzés ajánlattevőinek kijelöléséről 
 
9. napirendi pont: Előterjesztés a civil szervezetek számára nyújtott támogatás felhasználásáról szóló 
beszámolók elfogadására 
 
10. napirendi pont: Egyebek 
 
A Képviselő-testület 4 egybehangzó igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 
40/2022.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat 
az ülés napirendi pontjainak elfogadásáról, a jegyzőkönyvvezető, és hitelesítők megválasztásáról 
 

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. április 25-i ülés 
jegyzőkönyvvezetőjének Györgyfiné Balogh Zsuzsanna köztisztviselőt, hitelesítőknek 
Kissné Pető Brigitta és Lajkóné Vincze Ildikó képviselőket választja. 
Az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 
1. Interpellációk 

 
2. Tájékoztatás a polgármester két ülés között végzett munkájáról  

Előadó: Kardos Veronika polgármester 
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3. Előterjesztés a TOP Plusz 2.1.1-21-JN1-2022-00006 „A Művelődési Ház 
épületenergetikai fejlesztése” című projekt keretében „Kötelező tájékoztatás, 
nyilvánosság biztosítása” beszerzés ajánlattevőinek kiválasztása 
Előadó: Kardos Veronika polgármester 

 
4. Előterjesztés TOP Plusz 2.1.1-21-JN1-2022-00006 „A Művelődési Ház 

épületenergetikai fejlesztése” című projekt keretében „Projektmenedzsment 
feladatok ellátása” beszerzés ajánlattevőinek kiválasztása 
Előadó: Kardos Veronika polgármester 
 

5. Előterjesztés az gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról szóló 
beszámoló elfogadására 
Előadó: Kardos Veronika polgármester 
 

6. Előterjesztés a védőnő 2021. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadására 
Előadó: Kardos Veronika polgármester 
 

7. Előterjesztés a Magyar Falu Program keretében Önkormányzati temetők 
infrastrukturális fejlesztése - 2022 című, MFPÖTIF/2022 kódszámú pályázati kiírásra 
benyújtott, 3346272971 iratazonosító számon nyilvántartott pályázat keretében 
„Pusztamonostori temető ravatalozójának felújítása” beszerzéshez ajánlattevők 
kijelöléséről 
 

8. Előterjesztés a Magyar Falu Program keretében „Út, híd, kerékpárforgalmi 
létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása - 2022” című, MFP-UHK/2022 
kódszámú alprogram kapcsán belterületi útfelújítási feladatok ellátása beszerzés 
ajánlattevőinek kijelölésére 
 

9. Előterjesztés a civil szervezetek számára nyújtott támogatás felhasználásáról szóló 
beszámolók elfogadására 
 

10.    Egyebek 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 
 

 
1. napirendi pont: Interpellációk 

Kardos Veronika: Kérdezem kíván-e valaki interpellálni? 
 
Elek Krisztián: Én fogadtam 2022. április 10-én vasárnap az ukrán menekülteket, akik a beköltözéskor 
jelezték, hogy hosszabbtávon szeretnének a lakásban maradni, akár bérleti díj fejében is. A héten már 
elkezdenek dolgozni. A másik, kisebb méretű lakást felújíthatnák, így szükség esetén lenne mit 
kiadnunk. Szeretném, ha ők is boldogulnának és ha más rászoruló is jelentkezik, akkor őket is el 
tudnánk szállásolni. 
 
Kardos Veronika: Érdeklődtem a család felől. A férj és az édesapja szeretnének a családdal egy 
háztartásba költözni. A mostani lakás alkalmasabb lenne nekik. Egyetértek az alpolgármester úr 
javaslatával. Erről még a későbbiekben beszélünk. 
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Mivel több kérdés nem hangzott el a Képviselő-testület 4 egybehangzó igennel meghozta a következő 
határozatot: 
 
41/2022. (IV.25.) Képviselő-testületi határozat 
az interpellációról 

 
Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. április 25-i ülésén 
Kardos Veronika polgármester Elek Krisztián alpolgármester interpellációjára adott 
válaszát elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 
 

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

Kardos Veronika: Írásban megkaptátok a tájékoztatót. Nem sokat voltam jelen. Itt is szeretném 
megköszönni Elek Krisztián alpolgármester úr távollétem alatt végzett munkáját. Folyamatosan 
kapcsolatban voltunk, mindenről tájékoztatott. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot: 
 
42/2022. (IV.25.) 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 TOP Plusz 2.1.1-21-JN1-2022-00006 „A Művelődési Ház 

épületenergetikai fejlesztése” című projekt keretében „Kötelező tájékoztatás, 
nyilvánosság biztosítása” beszerzés ajánlattevőinek kiválasztása 

 
Kardos Veronika: Az anyagot írásban megkaptátok. Van-e kérdésetek, javaslatotok? 
 

Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot: 
 

43/2022. (IV.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
TOP Plusz 2.1.1-21-JN1-2022-00006 „A Művelődési Ház épületenergetikai fejlesztése” című projekt 
keretében „Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása” beszerzés ajánlattevőinek kiválasztása 
 

1./ Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete TOP Plusz 2.1.1-21-JN1-
2022-00006 „A Művelődési Ház épületenergetikai fejlesztése” című projekt keretében, 
„Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása” beszerzés ajánlattevőinek kiválasztása 
során az alábbi vállalkozásokat jelöli meg: 
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- Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. (5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 2.) 
- JNSZ Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.  
(5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2.) 
- Szabolcs 05 Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. (4700 Mátészalka, Hősök tere 9.) 
 
2./ Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 
beérkezett árajánlatok közül a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás kerül elfogadásra. 
 
Határidő: 2022. április 30. 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 

 
 
4. napirendi pont: Előterjesztés TOP Plusz 2.1.1-21-JN1-2022-00006 „A Művelődési Ház 
épületenergetikai fejlesztése” című projekt keretében „Projektmenedzsment feladatok ellátása” 
beszerzés ajánlattevőinek kiválasztása 
 
Kardos Veronika: Az előző napirendhez kapcsolódik ez az előterjesztés is, a projektmenedzsment 
feladatok ellátására is ki kell jelölnünk az ajánlattevőket. Van-e más javaslat? 

 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el a Képviselő-testület 4 egybehangzó igennel meghozta a 
következő határozatot: 
 

44/2022. (IV.25.) Képviselő-testületi határozat 
TOP Plusz 2.1.1-21-JN1-2022-00006 „A Művelődési Ház épületenergetikai fejlesztése” című projekt 
keretében „Projektmenedzsment feladatok ellátása” beszerzés ajánlattevőinek kiválasztása 
 

1./ Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete TOP Plusz 2.1.1-21-JN1-
2022-00006 „A Művelődési Ház épületenergetikai fejlesztése” című projekt keretében, 
„Projektmenedzsment feladatok ellátása” beszerzés ajánlattevőinek kiválasztása kapcsán  
az alábbi vállalkozásokat jelöli meg: 
 
- Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. (5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 2.) 
- JNSZ Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.  
(5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2.) 
- Szabolcs 05 Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. (4700 Mátészalka, Hősök tere 9.) 
 
2./ Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 
beérkezett árajánlatok közül a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás kerül elfogadásra. 
 
Határidő: 2022. április 30. 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 

 
 

5. napirendi pont: Előterjesztés a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról szóló beszámoló 
elfogadására 
 

Kardos Veronika: Köszöntöm az előterjesztés készítőjét, Hurubánné Telek Anett kolléganőmet. 
Nagyon precíz, jól érthető anyagot kaptunk. Sajnos Mezei Tamás nem tud részt venni az ülésen. Az ő 
általa készített anyag is részletes, jól bemutatja szakmai tevékenységét.  
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Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el a Képviselő-testület 4 egybehangzó igennel meghozta a 
következő határozatot: 
 

45/2022.(IV.25.) képviselő-testületi határozat 
a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról 
 

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a gyermekvédelmi 
és gyermekjóléti feladatokról szóló 2021. évi beszámolót a határozat mellékletét képező 
tartalommal és formában. 
 
Határidő: április 30. 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 
 

6. napirendi pont: Előterjesztés a védőnő 2021. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadására 
 
Kardos Veronika: Köszöntöm Bakos Zita védőnőt. Átlátható és érthető anyagot kaptunk. Meg vagyok 
elégedve a munkájával, készségesen áll rendelkezésre, bízom benne, hogy sokáig együtt dolgozunk.  
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 4 egybehangzó igennel meghozta a következő 
határozatot: 
 

46/2022. (IV.25.) Képviselő-testületi határozat 
a védőnő 2021. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a védőnő 2021. 
évben végzett munkájáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal 
és formában. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 

7. napirendi pont: Előterjesztés a Magyar Falu Program keretében Önkormányzati temetők 
infrastrukturális fejlesztése - 2022 című, MFPÖTIF/2022 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott, 
3346272971 iratazonosító számon nyilvántartott pályázat keretében „Pusztamonostori temető 
ravatalozójának felújítása” beszerzéshez ajánlattevők kijelölésére 
 

Kardos Veronika: Örömhír, hogy kaptunk támogatást a ravatalozó előtetőjének elkészítésére. A 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslata olvasható az előterjesztésben, melyet kértem, hogy 
egészítsünk ki további egy vállalkozóval. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el a Képviselő-testület 4 egybehangzó igennel meghozta a 
következő határozatot: 
 
47/2022. (IV.25.) Képviselő-testületi határozat 
a Magyar Falu Program keretében Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése - 2022 című, 
MFPÖTIF/2022 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott, 3346272971 iratazonosító számon 
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nyilvántartott pályázat keretében „Pusztamonostori temető ravatalozójának felújítása” 
beszerzéshez ajánlattevők kijelöléséről 

Pusztamonostor Községi Önkormányzat a „Magyar Falu Program keretében 
Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése - 2022 című, MFPÖTIF/2022 
kódszámú pályázati kiírásra benyújtott, 3346272971 iratazonosító számon nyilvántartott 
pályázat keretében „Pusztamonostori temető ravatalozójának felújítása” beszerzéshez 
ajánlattevőként az alábbi vállalkozásokat jelöli ki: 

BORBÉLY-ÉP Kft. 5126 Jászfényszaru, Pipacs út 8. 
BÉDARÉ Hungary Kft. 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10. 
ÉP-ÉRT-TERV Bt. 5126 Jászfényszaru, Szent István út 3. 
PAZSO CLEANING Szolgáltató Kft. 5126 Jászfényszaru, Mátyás király út 31. 
F&Z Dragon Team Kft. 5126 Jászfényszaru, Szabadság út 3. 
 

Határidő: 2022.05.30. 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 
  Dr. Voller Erika jegyző 

 
 
8. Előterjesztés a Magyar Falu Program keretében „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, 

vízelvezető rendszer építése/felújítása - 2022” című, MFP-UHK/2022 kódszámú alprogram 
kapcsán belterületi útfelújítási feladatok ellátása beszerzés ajánlattevőinek kijelöléséről 
 

Kardos Veronika: Közel 19 millió forintot nyertünk útalap készítésére. Egyeztettem a tervezővel, ő is 
javasolt cégeket. Ha van további javaslatotok jelezzétek. 

 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el a Képviselő-testület 4 egybehangzó igennel meghozta a 
következő határozatot: 
 
 
48/2022. (IV.25.) Képviselő-testületi határozat 
A Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer 
építése/felújítása - 2022” című, MFP-UHK/2022 kódszámú alprogram kapcsán a Csokonai, Kossuth 
Lajos és a Nefelejcs utca zúzottköves útalappal való felújítása” beszerzés ajánlattevőinek kijelölésére 

 
A Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer 
építése/felújítása - 2022” című, MFP-UHK/2022 kódszámú alprogram kapcsán a 
„Csokonai, Kossuth Lajos és a Nefelejcs utca zúzottköves útalappal való felújítása” 
beszerzés ajánlattevőinek a következő vállalkozásokat jelöli ki: 

 PE-DA KER Kft. 5135 Jászivány, Kövesút dűlő 2.  

 BAKTATÓ Kft. 2760 Nagykáta, Csokonai u. 31. 

 MALAJ CENTER Kft. 5055 Jászladány, Kossuth út 46. 

 RE-NI ÚT Kft. 3375 Mezőtárkány, Mikszáth Kálmán utca 7. 

 GEOGÉP Kft. 5100 Jászberény, 2413/2 hrsz 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 
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9. Előterjesztés a civil szervezetek számára nyújtott támogatás felhasználásáról szóló 
beszámolók elfogadására 
 
Kardos Veronika: Az idei támogatási szerződés megkötésének feltétele a 2021. évi támogatás 
felhasználásáról szóló beszámoló elkészítése, melyet minden civil szervezet határidőre benyújtott. 

Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el a Képviselő-testület 4 egybehangzó igennel meghozta a 
következő határozatot: 
 

49/2022. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat 
a civil szervezetek számára nyújtott támogatás felhasználásáról szóló beszámolók elfogadásáról 

 
Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület, a Pusztamonostorért Alapítvány, a Polgárőr Egyesület és a Római Katolikus 
Egyház számára 2021. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásról szóló 
szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: Támogatási Szerződés szerint 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 
 
 

10. napirendi pont: Egyebek 

Kardos Veronika: Tájékoztatlak benneteket, hogy május elsején pályázati forrásból a 
Pusztamonostorért Alapítvány, a Nyugdíjas Klub és a Kreatív Szervező csapat együttműködésével 
rendezzük meg a Majálist. Kísérőprogramként munkakutya kiképzés lesz. Mindenkit szeretettel várunk.  
A Te Szedd program keretében május 6-án pénteken hulladékgyűjtési napot szervezünk, de az egész 
héten biztosítunk lehetőséget a gyűjtésre. 
 
Mivel több napirendi pont nem volt Kardos Veronika polgármester 15:35 órakor bezárta az ülést. 

 
 
 
 

Kardos Veronika     dr. Voller Erika 
polgármester           jegyző 

 
 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők:  
 
 
 
 
 

 Kissné Pető Brigitta    Lajkóné Vincze Ildikó 
         Képviselő                   képviselő 


