
1 

Pusztamonostor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 
 
 
 
 

6. 
 
 
 
 
 

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2022. május 3-án kedden 16:00 órakor tartott  

soron kívüli ülésének határozati mutatója 
 
 
 
 

Határozatok: 
 
 
50/2022.(V.03.) Képviselő-testületi határozat 
az ülés napirendi pontjának elfogadásáról, a jegyzőkönyvvezető, és hitelesítők megválasztásáról 
 
51/2022. (V.03.) Képviselő-testületi határozat 
a TOP Plusz-1.2.3-21 „Belterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívás keretében hozott 25/2022. 
(II.28.) és 26/2022. (II.28.) és a 27/2022. (II.28.) számú határozatok visszavonásáról 
 
52/2022. (V.03.) Képviselő-testületi határozat 
a TOP_Plusz-1.2.3-21 - „Belterületi utak fejlesztése” című felhívásra való pályázat benyújtásáról 

 

53/2022. (V.03.) Képviselő-testületi határozat 
a TOP_Plusz-1.2.3-21 - „Belterületi utak fejlesztése” című projekt keretében „Tervezési feladatok 
ellátása” beszerzés ajánlattevőinek kiválasztásáról 

 

54/2022. (V.03.) Képviselő-testületi határozat 
a TOP_Plusz-1.2.3-21 - „Belterületi utak fejlesztése” című projekt keretében „Megalapozó 
dokumentum elkészítése” beszerzés ajánlattevőinek kiválasztásáról 
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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 3-án 

kedden 16:00 órai kezdettel megtartott soron kívüli ülésén 
 
Az ülés helye: Községháza 
 
Jelen vannak: Elek Krisztián, Lajkóné Vincze Ildikó, Farkas Ferenc Képviselő-testületi tagok 
   Kardos Veronika polgármester 
    

dr. Sándor Mátyás Jogi és Hatósági Osztályvezető  
 

Távol maradt: dr. Kakas Tünde, Bajtai Miklós, Kissné Pető Brigitta 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 
Farkas Ferenc képviselőket.  
 
A Képviselő-testület 4 egybehangzó igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 
 
50/2022.(V.03.) Képviselő-testületi határozat 
az ülés napirendi pontjának elfogadásáról, a jegyzőkönyvvezető, és hitelesítők megválasztásáról 
 

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. május 3-i ülés 
meghívóban szereplő napirendi pontját elfogadja, jegyzőkönyvvezetőjének Györgyfiné 
Balogh Zsuzsanna köztisztviselőt, hitelesítőknek Elek Krisztián és Farkas Ferenc  
képviselőket választja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 
 
 

1. napirendi pont: Előterjesztés a TOP Plusz-1.2.3-21 „Belterületi utak fejlesztése” című 
pályázati felhívás keretében hozott 25/2022. (II.28.) és 26/2022. (II.28.) és a 27/2022. 
(II.28.) számú határozatok visszavonására 

 
Kardos Veronika: Lehetőségünk adódott nagyobb összegű pályázat benyújtására, ezért a korábban e 
tárgyban hozott határozatainkat vissza kell vonni és új határozatokat kell hoznunk. A már megkötött 
szerződések közös megegyezéssel kerülnek megszüntetésre. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 4 egybehangzó igen szavazattal 
meghozta a következő határozatokat: 
 
 
51/2022. (V.03.) Képviselő-testületi határozat 
a TOP Plusz-1.2.3-21 „Belterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívás keretében hozott 25/2022. 
(II.28.) és 26/2022. (II.28.) és a 27/2022. (II.28.) számú határozatok visszavonásáról 
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Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP Plusz-1.2.3-21 
„Belterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívás keretében hozott 25/2022. (II.28.) és 
26/2022. (II.28.) és a 27/2022. (II.28.) számú határozatait visszavonja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 

 
 
52/2022. (V.03.) Képviselő-testületi határozat 
a TOP_Plusz-1.2.3-21 - „Belterületi utak fejlesztése” című felhívásra való pályázat benyújtásáról 

 
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 nyilatkozatok megtételére. 
 
Határidő: 2022. június 30. 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 
 
 

53/2022. (V.03.) Képviselő-testületi határozat 
a TOP_Plusz-1.2.3-21 - „Belterületi utak fejlesztése” című projekt keretében „Tervezési feladatok 
ellátása” beszerzés ajánlattevőinek kiválasztásáról 
 

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: 

- Botond Kft. 5100 Jászberény, Mária út 7. 
- Hajas Útterv Bt. 3398 Nagytálya, Arany J. u. 13. 
- Marosi Csaba e.v. 5000 Szolnok, Gutenberg tér 4. III/4. 
 

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

beérkezett árajánlatok közül a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás kerül 

elfogadásra. 

 
Határidő: 2022. május 30. 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 

 
 

54/2022. (V.03.) Képviselő-testületi határozat 
a TOP_Plusz-1.2.3-21 - „Belterületi utak fejlesztése” című projekt keretében „Megalapozó 
dokumentum elkészítése” beszerzés ajánlattevőinek kiválasztásáról 

 
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: 
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- 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. május 30. 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 

 
 
Mivel több napirendi pont nem volt Kardos Veronika polgármester 16:10 órakor bezárta az ülést. 

 
 
 
 
 

Kardos Veronika     dr. Voller Erika 
polgármester           jegyző 

 
 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők:  
 
 
 
 
 

 Elek Krisztián      Farkas Ferenc 
alpolgármester                          képviselő 


