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Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2022. július 14-én csütörtökön 16:30 órakor tartott  

soron kívüli ülésének határozati mutatója 
 
 
 
 

Határozatok: 
 
75/2022.(VII.14.) Képviselő-testületi határozat 
az ülés napirendi pontjának elfogadásáról, a jegyzőkönyvvezető, és hitelesítők megválasztásáról 
 
76/2022.(VII.14.) Képviselő-testületi határozat 
az óvodavezetői feladatok ellátására kiírt pályázatra beérkező anyagokat értékelő szakértői 
bizottság összetételéről 
 
77/2022. (VII.14.) Képviselő-testületi határozat 
Az „Értékkel bíró helyi rendezvények támogatása” című felhívás kapcsán megrendezésre kerülő 
„Pusztamonostori Hagyományőrző Családi Nap” elnevezésű rendezvény lebonyolításához 
ajánlattevők kiválasztásáról 
 
78/2022. (VII.14.) Képviselő-testületi határozat 
Balázs György és neje bérlők kérelmére a Szabadság út 68. szám alatti önkormányzati lakás helyett 
csere lakás biztosítására 
 

79/2022. (VII.14.) 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 

80/2022. (VII.14.) Képviselő-testületi határozat 
a Pusztamonostor, Szabadság út 27. számú ingatlan kertjének bérbeadásáról 
 
81/2022. (VII.14.) Képviselő-testületi határozat 
a Pusztamonostor, Szabadság út 19. számú ingatlan kertjének bérbeadásáról 
 
 
 
 



Jegyzőkönyv 
 
 
 
Készült: Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. július 14-én 

csütörtökön 16:30 órai kezdettel megtartott soron kívüli ülésén 
 
Az ülés helye: Balázsovich Oszkár Közösségi Színtér 
 
Jelen vannak: Elek Krisztián, Lajkóné Vincze Ildikó, Farkas Ferenc, Kissné Pető Brigitta, Bajtai 

Miklós Képviselő-testületi tagok 
   Kardos Veronika polgármester 
    

dr. Sándor Mátyás Jogi és Hatósági Osztályvezető  
 

Távol maradt:       dr. Kakas Tünde képviselő 

 
    
Kardos Veronika: Köszöntöm a jelenlévőket. Külön köszöntöm dr. Sándor Mátyás Osztályvezető Urat. 
Jegyzőkönyvvezetőnek felkérem Györgyfiné Balogh Zsuzsannát, hitelesítőknek Bajtai Miklós és Farkas 
Ferenc képviselőket.  
A napirendek közé kérem, vegyük fel a „Pusztamonostori temető ravatalozójának felújítása” 
beszerzéshez ajánlattevők újbóli kijelöléséről szóló előterjesztést, valamint a Szabadság út 19. és 27. 
szám alatti kert bérleti szerződésének meghosszabbítását. 

 
1. Előterjesztés az óvodavezetői feladatok ellátására kiírt pályázatra beérkező anyagokat 

értékelő szakértői bizottság összetételére 

 
2. Előterjesztés az „Értékkel bíró helyi rendezvények támogatása” című felhívás kapcsán 

megrendezésre kerülő „Pusztamonostori Hagyományőrző Családi Nap” elnevezésű 
rendezvény lebonyolításához ajánlattevők kiválasztására 
 

3. Balázs György és neje önkormányzati lakás iránti kérelme 
 

4. 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 kijelölése 
 

5. Előterjesztés a Pusztamonostor, Szabadság út 19. és a Szabadság út 27. számú ingatlanok 
kertjének bérbeadásáról szóló szerződések meghosszabbítására 
 

 
A Képviselő-testület 6 egybehangzó igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 
 
75/2022.(VII.14.) Képviselő-testületi határozat 
az ülés napirendi pontjának elfogadásáról, a jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztásáról 
 



Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. július 14-i soron 
kívüli ülés meghívójában szereplő napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 

 
1. Előterjesztés az óvodavezetői feladatok ellátására kiírt pályázatra beérkező 

anyagokat értékelő szakértői bizottság összetételére 

 
2. Előterjesztés az „Értékkel bíró helyi rendezvények támogatása” című felhívás kapcsán 

megrendezésre kerülő „Pusztamonostori Hagyományőrző Családi Nap” elnevezésű 
rendezvény lebonyolításához ajánlattevők kiválasztására 

 
3. Balázs György és neje önkormányzati lakás iránti kérelme 

 
4. 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 
kijelölése 
 

5. Előterjesztés a Pusztamonostor, Szabadság út 19. és a Szabadság út 27. számú 
ingatlanok kertjének bérbeadásáról szóló szerződések meghosszabbítására 

 
Az ülés jegyzőkönyvvezetőjének Györgyfiné Balogh Zsuzsanna köztisztviselőt, 
hitelesítőknek Bajtai Miklós és Farkas Ferenc képviselőket választja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 

 
1. napirendi pont: Előterjesztés az óvodavezetői feladatok ellátására kiírt pályázatra beérkező 

anyagokat értékelő szakértői bizottság összetételére 

Kardos Veronika: A pályázat kiírásra került. A beérkező pályázatok elbírálásához egy 3 tagú szakértői 
bizottságot kell megválasztanunk, mintahogyan azt az előterjesztésben olvashattátok.  Van-e más 
javaslatotok? 
 
Mivel hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 6 egybehangzó igennel meghozta a 
következő határozatot: 
 
 
76/2022.(VII.14.) Képviselő-testületi határozat 
az óvodavezetői feladatok ellátására kiírt pályázatra beérkező anyagokat értékelő szakértői 
bizottság összetételéről 

 
Pusztamonostor Községi Önkormányzatának képviselő-testület a Tündérkert Művészeti 
Óvoda és Önkormányzati Konyha óvodavezetői feladatainak ellátására beérkező pályázatokat 
értékelő szakértői bizottság összetételét az alábbiak szerint határozza meg: 
• Hundt Csilla tagintézmény vezető 
• Kissné Pető Brigitta tanító 
• Györgyfiné Tóth Márta tanító 
 
A képviselő-testület megbízza a bizottságot, hogy a pályázati határidőt követően a pályázókat 
hallgassa meg, majd a bizottság a meghallgatás alapján kialakított véleményét – a döntés 
segítése céljából – foglalja írásba és terjessze a képviselő-testület elé. 



 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 
 

2. napirendi pont: Előterjesztés az „Értékkel bíró helyi rendezvények támogatása” című felhívás 
kapcsán megrendezésre kerülő „Pusztamonostori Hagyományőrző Családi Nap” elnevezésű 
rendezvény lebonyolításához ajánlattevők kiválasztásáról 
 

Kardos Veronika: Az előterjesztést megkaptátok. Nem tudunk lebonyolítói lenni a rendezvénynek, az 
ajánlatkérőket viszont ki kell küldenünk. Van-e más javaslatotok? 
 
Mivel hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 6 egybehangzó igennel meghozta a 
következő határozatot: 
 
 
77/2022. (VII.14.) Képviselő-testületi határozat 
Az „Értékkel bíró helyi rendezvények támogatása” című felhívás kapcsán megrendezésre kerülő 
„Pusztamonostori Hagyományőrző Családi Nap” elnevezésű rendezvény lebonyolításához 
ajánlattevők kiválasztásáról 
 

1. Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Értékkel bíró helyi 
rendezvények támogatása” című felhívás kapcsán megrendezésre kerülő 
„Pusztamonostori Hagyományőrző Családi Nap” elnevezésű rendezvény 
lebonyolításához ajánlattevőknek az alábbi vállalkozásokat jelöli meg: 

 Jász-Perfekt Kft. 5000 Szolnok, Csokonai út 23. I/1. korikovacs@gmail.com 

 Jászboldogházi Településfejlesztő Kft. 5144 Jászboldogháza, Rákóczi út 
27.  telepulesfejleszto@jaszboldoghaza.hu  

 Szűcs Rita ev. 5143 Jánoshida, Arany János u. 2. szucsrita95@gmail.com 

2./ Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 
beérkezett árajánlatok közül a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás kerül 
elfogadásra. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 

 
 
3. napirendi pont: Előterjesztés Balázs György és neje önkormányzati lakás iránti kérelme 

Kardos Veronika: A Szabadság út 111-es lakás megfelelő lenne a házaspárnak. A mostani lakásba 
tetemes összeg lenne a víz és a szennyvíz bekötése. A csere lakást megtekintették és vállalnák a 
felújítás költségeit. A cserét koruk és a mostani lakásuk állapota indokolja. A bérleti szerződést életük 
végéig tartóra kötnénk, így nem örökölhető a bérleti jog.  
 
Elek Krisztián: A saját költség mit jelent, ők fogják kifesteni? 
 
Kardos Veronika: Igen, a fiuk kőműves, az apróbb javításokat megcsinálja és kifest. 
 
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 6 egybehangzó igennel meghozta a 
következő határozatot: 
 
78/2022. (VII.14.) Képviselő-testületi határozat 

mailto:korikovacs@gmail.com
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Balázs György és neje bérlők kérelmére a Szabadság út 68. szám alatti önkormányzati lakás helyett 
csere lakás biztosítására 
 

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Balázs György és neje 
kérelmét megtárgyalta és a következő döntést hozta:  
 
A Képviselő-testület a Pusztamonostor, Szabadság út 68. szám alatti önkormányzati 
lakás helyett a lakás bérlői részére a Pusztamonostor, Szabadság út 111. szám alatti 
ingatlan 1. számú lakását biztosítja azzal a feltétellel, hogy a jelenlegi határozatlan időre 
kötött bérleti szerződést a felek úgy módosítsák, hogy az a továbbiakban meghatározott 
feltétel bekövetkezéséig, élethosszig tartó bérleti szerződés legyen. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a lakáscsere lebonyolítására, és a 
lakásbérleti szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 

 
 
4. 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: A nyertes ajánlattevő visszalépett a kivitelezéstől. Kissé elhúzódtak a tárgyalások, a 
szerződés tervezetet még nem írták alá. Közbe jött egy tragédia és visszaléptek, ezért új eljárást kell 
indítanunk. Van-e más javaslatotok ajánlattevőkre? 
 
Elek Krisztián: Azt nem tudom mi a határidő? 
 
Kardos Veronika: A támogatási szerződés megkötésétől számított 18 hónapon belül kell 
megvalósítani, úgyhogy egy évünk van a befejezésre. 
 
Elek Krisztián: Javaslom Káposztás Krisztiánt és a Hebema Kft-t. 

Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 6 egybehangzó igennel meghozta a 
következő határozatot: 
 
 
79/2022. (VII.14.) 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 

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. Borbély Ferenc ügyvezető 
bferi75@freemail.hu 

mailto:bferi75@freemail.hu


 BÉDARÉ Hungary Kft. 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10. Balogh Béla 
ügyvezető  liza033@freemail.hu 

 ÉP-ÉRT-TERV Bt. 5126 Jászfényszaru, Szent István út 3. Nagy Sándor képviselő 
nagysandor5126@gmail.com  

 Jász-Ép Mester Kft. 1085 Budapest, József körút 69. fszt. 1. Rácz Lajos ügyvezető 
mezei.zsolt2013@gmail.com 

 Káposztás Krisztián ev. 5126 Jászfényszaru, Gólya u. 22. kkriszko@gmail.com 

 Hebema Kft. Szada, aranyhegy u. 28. hegedus.marton@hebema.hu 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 
  Dr. Voller Erika jegyző 

 
5. Előterjesztés a Pusztamonostor, Szabadság út 19. és a Szabadság út 27. számú ingatlanok 

kertjének bérbeadásáról szóló szerződések meghosszabbítására 

Kardos Veronika: 2019-ben döntöttünk a kertek bérbeadásáról, azonban akkor csak egy évre 
kötöttük meg a szerződést, ezért szükséges most új szerződések megkötése. Én javaslom, hogy öt 
évre kössünk szerződést a bérlőkkel, a jelképes 2.000.-Ft/év bérleti díjért. 
 
Elek Krisztián: Nem sok ez az öt év? 
 
Kardos Veronika: Három hónapos felmondási idővel bármelyik fél felmondhatja, ha szükséges. 
 
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 6 egybehangzó igennel meghozta a 
következő határozatot: 
 
 
80/2022. (VII.14.) Képviselő-testületi határozat 
a Pusztamonostor, Szabadság út 27. számú ingatlan kertjének bérbeadásáról 
 

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Pusztamonostor, Szabadság út 27. számú ingatlan kertjét továbbra is Jenes Tamás, 5125 
Pusztamonostor, Szabadág út 29. szám alatti lakos használatában hagyja.  
A Képviselő-testület az éves bérleti díjat 2.000.- forintban határozza meg. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a használatra vonatkozó bérleti szerződést 5 évre 
szólóan kösse meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 

 
 
81/2022. (VII.14.) Képviselő-testületi határozat 
a Pusztamonostor, Szabadság út 19. számú ingatlan kertjének bérbeadásáról 
 

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Pusztamonostor, Szabadság út 19. számú ingatlan (hrsz.: 311) kertjét továbbra is Nagy 
Pongrác, 5125 Pusztamonostor, Kun utca 6/a. szám alatti lakos használatában hagyja.  
A Képviselő-testület az éves bérleti díjat 2.000.- forintban határozza meg. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a használatra vonatkozó bérleti szerződést 5 évre 
szólóan kösse meg. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 

 
 
Mivel több napirendi pont nem volt Kardos Veronika polgármester 16:50 órakor bezárta az ülést. 

 
 
 
 
 
 

Kardos Veronika     dr. Voller Erika 
polgármester           jegyző 

 
 
 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők:  
 
 
 
 
 
 
 

 Bajtai Miklós                        Farkas Ferenc 
                képviselő                                                képviselő 
 


