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Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2022. június 9-én csütörtökön 08:00 órakor tartott  

soron kívüli ülésének határozati mutatója 
 
 
 

Határozatok: 
 
65/2022.(VI.09.) Képviselő-testületi határozat 
az ülés napirendi pontjának elfogadásáról, a jegyzőkönyvvezető, és hitelesítők megválasztásáról 
 
66/ 2022. (VI.09.) Képviselő- testületi határozat 
a szociális alapszolgáltatások Szakmai Programjának elfogadásáról  
 
67/ 2022. (VI.09.) Képviselő- testületi határozat 
a szociális alapszolgáltatások továbbképzési tervének elfogadása  
 
68/ 2022. (VI.09.) Képviselő- testületi határozat 
a szociális alapszolgáltatások Leltár és selejtezési szabályzatának elfogadásáról  
 
69/ 2022. (VI.09.) Képviselő- testületi határozat 
a szociális alapszolgáltatások Gépjármű használati szabályzatának elfogadásáról  
 
70/ 2022. (VI.09.) Képviselő- testületi határozat 
a szociális alapszolgáltatások Munkaruha szabályzatának elfogadásáról  
 
71/2022.(VI.09.) Képviselő-testületi határozat 
a „TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00024 - Pusztamonostor belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat 
fejlesztése, rekonstrukciója" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 
 
 
 
 
 
 
 



Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. június 9-én 

csütörtökön 08:00 órai kezdettel megtartott soron kívüli ülésén 
 
Az ülés helye: Balázsovich Oszkár Közösségi Színtér 
 
Jelen vannak: Elek Krisztián, Lajkóné Vincze Ildikó, Farkas Ferenc, Képviselő-testületi tagok 
   Kardos Veronika polgármester 
    

dr. Voller Erika jegyző  
 

Távol maradt:       Bajtai Miklós, dr. Kakas Tünde, Kissné Pető Brigitta képviselők 

 
    
Kardos Veronika: Köszöntöm a jelenlévőket. Külön köszöntöm dr. Voller Erika jegyzőasszonyt. 
Jegyzőkönyvvezetőnek felkérem Györgyfiné Balogh Zsuzsannát, hitelesítőknek Elek Krisztián és 
Lajkóné Vincze Ildikó képviselőket.  
Kérem a meghívóban szereplő napirendek tárgyalását. 
 
A Képviselő-testület 4 egybehangzó igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 
 
65/2022.(VI.09.) Képviselő-testületi határozat 
az ülés napirendi pontjának elfogadásáról, a jegyzőkönyvvezető, és hitelesítők megválasztásáról 
 

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. június 9-i soron kívüli 
ülés meghívójában 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: Előterjesztés a szociális alapszolgáltatások hatósági ellenőrzése során 

feltárt hiányosságokról, előírt intézkedések megtételéről 

Kardos Veronika: A Kormányhivatal a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés ellenőrzése során 
feltárt néhány hiányosságot, melyet a megadott határidőre pótolnunk kell. Az előterjesztésben 
olvashattátok részletesen, hogy mit kell pótolnunk és mit aktualizálnunk. Van-e kérdésetek? 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 4 egybehangzó igennel meghozta a 
következő határozatokat: 
 
66/ 2022. (VI.09.) Képviselő- testületi határozat 
a szociális alapszolgáltatások Szakmai Programjának elfogadásáról  

 
Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a szociális alapszolgáltatások 
Szakmai Programját és mellékleteit megtárgyalta, és a határozat mellékletét képező 
formában és tartalommal elfogadja. 

 



Határidő: azonnal 
Felelős polgármester 
 

67/ 2022. (VI.09.) Képviselő- testületi határozat 
a szociális alapszolgáltatások továbbképzési tervének elfogadása  

 
Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális alapszolgáltatások 
Továbbképzési Tervét megtárgyalta, és a határozat mellékletét képező formában és 
tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős polgármester 

 
68/ 2022. (VI.09.) Képviselő- testületi határozat 
a szociális alapszolgáltatások Leltár és selejtezési szabályzatának elfogadásáról  

 
Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a szociális alapszolgáltatások 
Leltár és selejtezési Szabályzatát megtárgyalta, és a határozat melléklete szerinti 
formában és tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős polgármester 
 

69/ 2022. (VI.09.) Képviselő- testületi határozat 
a szociális alapszolgáltatások Gépjármű használati szabályzatának elfogadásáról  

 
Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a szociális alapszolgáltatások 
Gépjármű használati szabályzatát megtárgyalta, és a határozat melléklete szerinti 
formában és tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős polgármester 

 
70/ 2022. (VI.09.) Képviselő- testületi határozat 
a szociális alapszolgáltatások Munkaruha szabályzatának elfogadásáról  

 
Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a szociális alapszolgáltatások 
Munkaruha szabályzatát megtárgyalta, és a határozat melléklete szerinti formában és 
tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős polgármester 

 
2. napirendi pont: Előterjesztés a TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00024 - Pusztamonostor belterület 

védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója" tárgyú közbeszerzési 
eljárás megindításáról 

 
Kardos Veronika: Az előző ülésen már döntöttünk a közbeszerzési eljárás megindításáról, azonban a 
pályázathoz részletesebben szükséges döntenünk. Van-e kérdés? 
 
Elek Krisztián: A Bíráló Bizottságnak nem lehet pusztamonostori a tagja? 



Kardos Veronika: Mivel közös hivatal vagyunk a jászfényszarui kollégák szerepelnek. Ez a bizottság 
vizsgálja a közbeszerzéseket, köztük Pusztamonostorét is. Rendelkeznek a megfelelő szakértelemmel, 
és megbízom a munkájukban. Ők tesznek javaslatot, a Képviselő-testület pedig dönt. 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 4 egybehangzó igennel meghozta 
a következő határozatot: 
 
71/2022.(VI.09.) Képviselő-testületi határozat 
a „TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00024 - Pusztamonostor belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat 
fejlesztése, rekonstrukciója" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 

 
1./Pusztamonostor Községi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő elfogadja az előterjesztést 
mellékletét képező „Kiegészítés a közbeszerzési szabályzathoz” c. dokumentumban 
foglaltakat. 
 

2./ Pusztamonostor Községi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő a TOP-2.1.3-16-JN1-2021-
00024 - Pusztamonostor belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, 
rekonstrukciója c. projekthez kapcsolódóan közbeszerzési eljárás lefolytatásáról dönt 
Pusztamonostor Községi Önkormányzat közbeszerzési tervében foglaltak szerint.  
Közbeszerzésre irányadó eljárási rend: nemzeti (uniós értékhatárt el nem érő értékű 
közbeszerzési eljárás) 
Tervezett eljárás fajtája: Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi 
szakasz nélkül 
[Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti szabadon kialakított eljárásrendi szabályok 
szerinti, hirdetményes közbeszerzési eljárás] 
 

3./ Pusztamonostor Községi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő a TOP-2.1.3-16-JN1-2021-
00024 - Pusztamonostor belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, 
rekonstrukciója c. projekthez kapcsolódóan elfogadja az eljárást megindító felhívást és a 
kapcsolódó közbeszerzési dokumentációt. 
 

4. Pusztamonostor Községi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő a TOP-2.1.3-16-JN1-2021-
00024 - Pusztamonostor belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, 
rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan a Bíráló Bizottságba az 
alábbi személyeket jelöli ki: 
Andréné Marton Éva 
Tanczikó Attila 
Benke Judit 
dr. Fülöp Gyula felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszáma: 00880) 
dr. Sándor Mátyás 
Dr. Voller Erika 
 

5./ „TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00024 - Pusztamonostor belterület védelmét szolgáló 
vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény harmadik rész bekezdésében foglaltakat 
megvizsgáltuk a becsült érték alátámasztására vonatkozó tervezői költségvetést, amely 
alapján a közbeszerzési eljárás becsült értékét (nettó) 141.731.417 Ft-ban állapítjuk meg. 
 

6./ Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kardos 
Veronika polgármestert az ajánlatkérés elindításához kapcsolódó feladatok elvégzésével. 

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



 
 
 
Mivel több napirendi pont nem volt Kardos Veronika polgármester 08:15 órakor bezárta az ülést. 

 
 
 
 
 

Kardos Veronika     dr. Voller Erika 
polgármester           jegyző 

 
 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők:  
 
 
 
 
 
 

 Elek Krisztián      Lajkóné Vincze Ildikó 
                alpolgármester                                       képviselő 
 


