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Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2022. június 23-án csütörtökön 08:00 órakor tartott  

soron kívüli ülésének határozati mutatója 
 
 
 
 
 
 

Határozatok: 
 
72/2022.(VI.23.) Képviselő-testületi határozat 
az ülés napirendi pontjának elfogadásáról, a jegyzőkönyvvezető, és hitelesítők megválasztásáról 
 
73/2022.(VI.23.) Képviselő-testületi határozat 
a Tündérkert Művészeti Óvoda és Önkormányzati Konyha óvodavezetői pályázat kiírásáról 
 
74/2022. (VI.23.) Képviselő-testületi határozat 
TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00028 azonosító számú projekthez pótmunka megrendelése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. június 23-án 

csütörtökön 08:00 órai kezdettel megtartott soron kívüli ülésén 
 
Az ülés helye: Községháza 
 
Jelen vannak: Elek Krisztián, Lajkóné Vincze Ildikó, Farkas Ferenc, Kissné Pető Brigitta Képviselő-

testületi tagok 
   Kardos Veronika polgármester 
    

dr. Voller Erika jegyző  
 

Távol maradt:       dr. Kakas Tünde és Bajtai Miklós képviselők 

 
    
Kardos Veronika: Köszöntöm a jelenlévőket. Külön köszöntöm dr. Voller Erika jegyzőasszonyt. 
Jegyzőkönyvvezetőnek felkérem Györgyfiné Balogh Zsuzsannát, hitelesítőknek Kissné Pető Brigitta és 
Lajkóné Vincze Ildikó képviselőket.  
Kérem, hogy az alábbi napirendeket tárgyaljuk: 
 

1. napirendi pont: Előterjesztés a Tündérkert Művészeti Óvoda és Önkormányzati Konyha 
óvodavezetői pályázat kiírására 

2. napirendi pont: Előterjesztés a TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00028 azonosító számú projektben 
pótmunkára 

3. Előterjesztés Balázs György és felesége kérelmére 

 
A Képviselő-testület 5 egybehangzó igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 
 
72/2022.(VI.23.) Képviselő-testületi határozat 
az ülés napirendi pontjának elfogadásáról, a jegyzőkönyvvezető, és hitelesítők megválasztásáról 
 

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. június 23-i soron 
kívüli ülés meghívójában szereplő napirendi pontjait elfogadja. 
Az ülés jegyzőkönyvvezetőjének Györgyfiné Balogh Zsuzsanna köztisztviselőt, 
hitelesítőknek Kissné Pető Brigitta és Lajkóné Vincze Ildikó képviselőket választja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 

 
1. napirendi pont: Előterjesztés a Tündérkert Művészeti Óvoda és Önkormányzati Konyha 

óvodavezetői pályázat kiírására 

Kardos Veronika: Vízváriné Pokovai Anikó megbízatása 2022. augusztus 15. napjával lejár. Mivel nem 
volt meg a gyakorlata csak megbízással tudtuk foglalkoztatni, de ma már minden feltételnek megfelel. 
Ha sikeres pályázatot nyújt be, akkor ki tudjuk őt nevezni. Előkészítettük a kiírást. A testületnek a 
pályázati feltételekről kell dönteni. Vannak kötelező elemek, de én még beleírnám a minimum egy éves 
szakmai tapasztalatot és a B kategóriás jogosítványt is. Van-e kérdésetek? 
 



Elek Krisztián: Én nem tenném bele a szakmai tapasztalatot, mert ha mindig mindenki beleírja, akkor 
a kezdők sohasem nyújthatják be. Inkább úgy írjuk, hogy előnyt jelent. 
 
dr. Voller Erika: A Javaslom, írjuk bele, hogy a kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánítását 
fenntartja. 
 
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 egybehangzó igennel meghozta a 
következő határozatot: 
 
73/2022.(VI.23.) Képviselő-testületi határozat 
a Tündérkert Művészeti Óvoda és Önkormányzati Konyha óvodavezetői pályázat kiírásáról 
 

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tündérkert 
Művészeti Óvoda és Önkormányzati Konyha óvodavezetői feladatainak ellátására 
vonatkozó magasabb vezetői pályázatot az előterjesztettek szerint, jelen határozat 
mellékletét képező tartalommal kiírja. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat közzétételéről a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően gondoskodjon. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
2. napirendi pont: Előterjesztés a TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00028 azonosító számú projektben 

pótmunkára 
 

Kardos Veronika: A Projektiroda előkészítette az előterjesztést. Mint látjátok, átcsoportosításról van 
szó, amit általában meg szoktak adni. Van-e kérdés? 
 
Elek Krisztián: Átmódosították a tetőszerkezetet és így a padlás használhatatlan, ezért nem is értem 
minek az ajtó. Megkérdezném, hogy szükséges-e ez. 
 
Kardos Veronika: Erre már nincs idő, mert kifutunk a határidőből, és nem tudjuk a projektben 
elszámolni. 
 
Farkas Ferenc: A Katasztrófavédelem miatt bele kell tenni, mert különben bele fognak kötni. 

 
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 egybehangzó igennel meghozta a 
következő határozatot: 
 
74/2022. (VI.23.) Képviselő-testületi határozat 
TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00028 azonosító számú projekthez pótmunka megrendelése 
 

Pusztamonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként dönt, hogy a  
TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00028 azonosító számú projekt építése kapcsán a műszaki ellenőr 
által javasolt pótmunkára, a vállalkozótól bekért árajánlat alapján nettó 371.697 + ÁFA, 
azaz bruttó 472.055 Ft összeget határoz meg, mely alapján a pótmunkát megrendeli a 
vállalkozótól. 
Forrása – szükséges átcsoportosítás után – a projekt eszközbeszerzés során lévő 
maradványösszeg, az átcsoportosítás Közreműködő Szervezet részéről történő elutasítása 
esetén pedig saját forrásként az önkormányzat 2022. évi költségvetése. 



A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítással járó 
dokumentumok aláírására. 
 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 
Végrehajtásért felelős: Urbán Csaba Projektiroda munkatársa 

 
 

3. napirendi pont: Előterjesztés Balázs György és felesége kérelmére 

 
Kardos Veronika: Tegnap késő délután kaptam meg a kérelmet. A Szabadság út 68. szám alatti 
lakásban a bérlő szeretne fürdőszobát csinálni a saját költségén és ehhez kéri a Képviselő-testület 
jóváhagyását. Az idő rövidsége miatt a költségekre nincs rálátásunk, de a szennyvízcsonk sincs bent.  
 
Elek Krisztián: Ha a csatornát is be kell kötni akkor a 32-es főutat át kell vágni és ez nagyon nagy költség. 
Szennyvízaknát is csinálhatnánk, de akkor ott a talajterhelési díj. 
 
Kardos Veronika: Két lehetőséget látok. Saját költségükön megcsinálják, és írásba foglaljuk, hogy 
semmi féle követeléssel nem élhetnek az Önkormányzat felé. Vagy felajánljuk a Szabadság út 111. szám 
alatti lakást, ahol van fürdőszoba, de azt is fel kell újítaniuk. 
Javaslom napoljuk el a következő ülésre, és addigra már látjuk a csatorna rákötést költségeit. 
 
Mivel több napirendi pont nem volt Kardos Veronika polgármester 08:28 órakor bezárta az ülést. 

 
 
 
 
 

Kardos Veronika     dr. Voller Erika 
polgármester           jegyző 

 
 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők:  
 
 
 
 
 
 

 Kissné Pető Brigitta      Lajkóné Vincze Ildikó 
                képviselő                                       képviselő 
 


