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Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2022. augusztus 11-én csütörtökön 15:00 órakor tartott  

soron kívüli ülésének határozati mutatója 
 
 
 
 

Határozatok: 
 
82/2022.(VIII.11.) Képviselő-testületi határozat 
az ülés napirendi pontjának elfogadásáról, a jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztásáról 
 
83/2022. (VIII.11.) Képviselő-testületi határozat 
az óvodavezetői pályázat elbírálásáról 
 
84/2022. (VIII.11.) Képviselő-testületi határozat 
az óvodavezető illetményének meghatározásáról 
 
85/2022.(VIII.11.) 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” beszerzés 
nyertes ajánlattevőjének kijelölésére 
 
86/2022.(VIII.11.) Képviselő-testületi határozat 
a TOP_PLUSZ-1.2.3-21 azonosítószámú, „Belterületi utak fejlesztése” című felhívás pályázati 
anyagának kidolgozásáról 
 
87/2022. (VIII.11.) Képviselő-testületi határozat 
Pusztamonostor Község víziközművének 2023-2037. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terve 
elfogadásáról  
 
88/2022. (VIII.11.) Képviselő-testületi határozat 
Az önkormányzat tulajdonában lévő Pusztamonostor, Szabadság út 111. szám alatti lakóingatlan 
„B” lakrészére bérletére 
 
89/2022. (VIII.11.) Képviselő-testületi határozat 
a Pusztamonostor 082/2 Hrsz-ú földterület haszonbérletéről 
 
 



Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. augusztus 

11-én csütörtökön 15:00 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. Sándor Mátyás Jogi és Hatósági Osztályvezető  
 

Távol maradt:       Bajtai Miklós és dr. Kakas Tünde Képviselők 

    
Kardos Veronika: Köszöntöm a jelenlévőket. Külön köszöntöm dr. Sándor Mátyás Osztályvezető Urat. 
Jegyzőkönyvvezetőnek felkérem Györgyfiné Balogh Zsuzsannát, hitelesítőknek Elek Krisztián és 
Lajkóné Vincze Ildikó képviselőket.  
Kérem a meghívóban szereplő napirendek közül az 5. és 6. napirend zárt ülésen való tárgyalását. 
 
A Képviselő-testület 5 egybehangzó igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 
82/2022.(VIII.11.) Képviselő-testületi határozat 
az ülés napirendi pontjának elfogadásáról, a jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztásáról 
 

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. augusztus 11-i soron 
kívüli ülés meghívójában szereplő napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 
 
1. Előterjesztés az óvodavezetői feladatok ellátására kiírt pályázat elbírálására 

 
2. 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” beszerzés nyertes 
ajánlattevőjének kijelöléséről 
 

3. Előterjesztés a Belterületi utak fejlesztése Pusztamonostor településen II. ütem 
elnevezésű, TOP_Plusz-1.2.3-21 kódszámú, „Belterületi utak fejlesztése” 
elnevezésű pályázati felhívásra benyújtandó projektre 
 

4. Előterjesztés Pusztamonostor Község víziközművének a 2023-2037. évekre vonatkozó 
gördülő-fejlesztési terv elfogadására 
 

5. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő Pusztamonostor, Szabadság út 111. 
szám alatti lakóingatlan „B” lakrészére bérlőkijelölési jog értékesítésére 
 

6. Előterjesztés a Pusztamonostor, 082/2 Hrsz-ú földterület haszonbérletére 
 

Zárt ülés napirendi pontjai: 
 



1. Előterjesztés Pusztamonostor, Árpád utca 12/a szám alatti ingatlan árverés útján 
történő megvásárlására 
 

2. Előterjesztés a TIHASZ Takarék Ingatlanhasznosító Zrt. megkeresésére 
 
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 az óvodavezetői pályázat elbírálására 

Kardos Veronika: A pályázati kiírásra egyetlen pályázat érkezett. A pályázó nem kérte zárt ülés 
tartását. A szakértői bizottság véleményezte a pályázatot, és támogatja Vízváriné Pokovai Anikó 
kinevezését. 
 
Kissné Pető Brigitta: Saját véleményemet szeretném elmondani. Anikó teljes egyéniségét tükrözi ez 
az anyag. Kiemelendő gyermekszeretete, kollégái iránti lojalitása, és hogy egy teljesen új program 
kidolgozását tervezi. Szintén kiemelném, hogy a tapasztalás útján történő tanulást részesíti előnyben. 
Nagyon jó dolog, hogy az iskola és az óvoda összhangban van, jó kapcsolatot épít az iskolával már 
most is. Bizottságunk megvizsgálta a pályázatot és elfogadásra javasoljuk a Képviselő-testületnek. 
 
Kardos Veronika: Van-e kérdés, vélemény a kiküldött pályázati anyaggal kapcsolatban? 
 
Mivel más hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 egybehangzó igennel meghozta a 
következő határozatot: 
 
83/2022. (VIII.11.) Képviselő-testületi határozat 
az óvodavezetői pályázat elbírálásáról 
 

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tündérkert Művészeti 
Óvoda és Önkormányzati Konyha intézménybe határozatlan időre szóló 
óvodapedagógusi kinevezés mellett, az óvodavezetői feladatok ellátásával 2022. 
augusztus 16. napjától, 5 évre, 2027. augusztus 15. napjáig Vízváriné Pokovai Anikó, 
Pusztamonostor, Tűzoltó út 22. szám alatti lakost bízza meg. 
 
Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy a munkáltatói intézkedések megtételéről gondoskodjék. 
 
Határidő: 2022. augusztus 15. 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 
 

Kardos Veronika: Ugyanezen napirendhez tartozik az óvodavezető bérének megállapítása. Mint 
látjátok az alapilletmény 260.000,- forint, az ágazati pótlék, amely kötelező, ennek 20 %-a. Az 
intézményvezetői pótlék esetében 60 % kötelező, de a testület dönthet magasabb összegű pótlék 
megállapításáról. Javaslom a 80 %-ot. Van-e más javaslat? 
  
Mivel hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 egybehangzó igennel meghozta a 
következő határozatot: 
 



 
84/2022. (VIII.11.) Képviselő-testületi határozat 
az óvodavezető illetményének meghatározásáról 
 

A Képviselő-testület Vízváriné Pokovai Anikó illetményét 458.160.- forintban az alábbiak 
szerint határozza meg: 
 
- besorolás szerinti illetmény: 260.000.-Ft 
- intézményvezetői pótlék: a besorolási illetmény 80 %-a, azaz 146.160.-Ft 
- ágazati szakmai pótlék: a besorolási illetmény 20 %-a, azaz 52.000.-Ft 

 
Határidő: 2022. augusztus 15. 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 

 
2. 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” beszerzés nyertes ajánlattevőjének 
kijelöléséről 
 

Kardos Veronika: Az ajánlattevő visszalépett, ezért újra kiírásra került az ajánlatkérés. Három 
érvényes ajánlat érkezett, melyek közül a Közbeszerzési Bíráló Bizottság a legkedvezőbb ajánlatot 
tevő Jász-Ép Mester Kft-t javasolja. Mivel ez az ajánlat is felette van a pályázaton elnyert összegnek, 
saját költségvetésünk terhére 881.095,-Ft-ot biztosítanunk kell. 
 
Elek Krisztián: Ki ez, ismerjük, van referencia, tudunk valamit róla? Nehogy úgy járjunk, mint az 
előzővel. Nem mindig a legolcsóbb a legjobb. 
 
Kardos Veronika: Nem ismerjük, a jászfényszarui kollégák javasolták. 
 
dr. Sándor Mátyás: Nem voltam ott amikor a KBB döntött, de dolgozott már nekünk, és meg voltak 
vele elégedve a kollégák. Kisebb építőipari munkákat végeznek. 
 
Mivel más hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 egybehangzó igennel meghozta a 
következő határozatot: 
 
85/2022.(VIII.11.) 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” beszerzés 
nyertes ajánlattevőjének kijelölésére 
 

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” beszerzés 
nyertes ajánlattevőjeként a Jász-Ép Mester Kft. (1085 Budapest, József körút 69. fszt. 1.) 
vállalkozást jelöli ki az ajánlatban megjelölt nettó 3.055.980 Ft, bruttó 3.881.095 Ft 
figyelembevételével. 
 



A Képviselő-testület költségvetéséből biztosítja a 881.095.-Ft többletköltséget, egyben 
felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

Határidő: 2022.11.30. 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 

Dr. Voller Erika jegyző 
 
3. napirendi pont: Előterjesztés a Belterületi utak fejlesztése Pusztamonostor településen II. 

ütem elnevezésű, TOP_Plusz-1.2.3-21 kódszámú, „Belterületi utak fejlesztése” elnevezésű 
pályázati felhívásra benyújtandó projektre 
 

Kardos Veronika: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzattól kaptunk egy megkeresést. 
Lehetőség nyílt a megyében 37 projekt előkészítésére. Ebből egyet Pusztamonostor kapott. 
Amennyiben a második ütem megnyitásra kerül, arra már egy kész pályázati anyagot nyújtanánk be. 
Korábban felállítottuk már a sorrendet. A 100 milliós projekt 135 millióra emelkedett, így bekerülhet 
a Széchenyi utca is. Ahol van már útalap, ott aszfaltréteg kerül elkészítésre, ahol földes út van ott 
útalap és aszfaltréteg. Forgalombiztonságot célzó táblák is elhelyezésre kerülnek, és kiépül a 
vízelvezetés is az érintett utcákban. Nem látjuk az idejét, hogy mikor nyújthatjuk be, de ha kiírják, 
azonnal lépni tudunk. 
Elfogadja-e a Képviselő-testület ezt a projektötletet?  
 
Mivel hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 egybehangzó igennel meghozta a 
következő határozatot: 
 
86/2022.(VIII.11.) Képviselő-testületi határozat 
a TOP_PLUSZ-1.2.3-21 azonosítószámú, „Belterületi utak fejlesztése” című felhívás pályázati 
anyagának kidolgozásáról 
 

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és támogatja a 
TOP_PLUSZ-1.2.3-21 azonosítószámú, „Belterületi utak fejlesztése” című felhívásra 
készülő projektötletet. 
A Képviselő-testület falhatalmazza a polgármestert a támogatói nyilatkozat 
benyújtására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 

 
4. napirendi pont: Előterjesztés Pusztamonostor Község víziközművének a 2023-2037. évekre 

vonatkozó gördülő-fejlesztési terv elfogadására 
 
Kardos Veronika: Minden évben felülvizsgálják a tervet, melyet, ha egyetértünk, jóvá kell hagynunk. 
Van-e észrevételetek a kiküldött anyaggal kapcsolatban? 

Mivel hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 egybehangzó igennel meghozta a 
következő határozatot: 
 

87/2022. (VIII.11.) Képviselő-testületi határozat 
Pusztamonostor Község víziközművének 2023-2037. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terve 
elfogadásáról  
 



Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Pusztamonostor 
Község víziközművének 2023-2037. évekre vonatkozó Gördülő-fejlesztési tervét 
szennyvíz és ivóvíz vonatkozásában is, mind a felújítási és pótlási, mind pedig a 
beruházási tervrész tekintetében. 
A szükséges 7.500.-Ft szolgáltatási díjat az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 
terhére biztosítja. 
Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az előterjesztés mellékletét képező, Jászfényszaru Város víziközművének 
2023-2037. évekre vonatkozó gördülő-fejlesztési tervéhez szükséges nyilatkozatok és 
felhatalmazások aláírására. 
 
Határidő: 2022.08.15 
Felelős:  Kardos Veronika polgármester 

 
5. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő Pusztamonostor, 
Szabadság út 111. szám alatti lakóingatlan „B” lakrészére bérlőkijelölési jog értékesítésére 
 
Kardos Veronika: A lakásban jelenleg lakó menekültek szeretnének továbbra is maradni. Ahhoz 
azonban, hogy bérbe tudjuk adni a lakást, nyilvános felhívást kell közzétennünk a lakás bérletére 
vonatkozóan.  
 
Elek Krisztián: Most menekültek, vagy a menekült státusz már letelt? Bárkinek szüksége lehet a 
lakásra, jöhetnek újabb menekültek és akkor nem tudjuk elhelyezni őket. Ha már nem menekültként 
vannak itt, akkor én nem tartanám itt őket. 
 
Farkas Ferenc: Családegyesítés lenne? 
 
Kardos Veronika: A településen nincs albérlet, nem találnak lakást. Ha újabb menekültek érkeznek, 
akiket el kell helyeznünk, akkor ott a sportöltöző. 
Ők szeretnének visszamenni, de a helyzet még nem engedi. Az édesanya és a nagylány dolgozik, a 
kisfiút Jászberénybe íratják be iskolába. Ez egy kényszerhelyzet a számukra. 
Az előterjesztés bérlőkijelölési jogról ment ki, azonban mostanra változott a helyzet, ezért kérem, 
hogy bérleti jogra kerüljön kiírásra a felhívás. 
 
dr. Sándor Mátyás: Javaslom, hogy a pályázati felhívásba kerüljenek bele elbírálási szempontként a 
következők: 

- a család egy főre jutó jövedelme 
- 18 éven aluli gyermekek száma  
- menedékes státusz 

 
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 egybehangzó igennel meghozta a 
következő határozatot: 
 
88/2022. (VIII.11.) Képviselő-testületi határozat 
Az önkormányzat tulajdonában lévő Pusztamonostor, Szabadság út 111. szám alatti lakóingatlan 
„B” lakrészének bérletéről 

 
Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete e határozat mellékletét 
képező felhívást adja ki a Pusztamonostor, Szabadság út 111. szám alatti lakóingatlan 
„B” lakrészére vonatkozó bérletre.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, amennyiben egyetlen érvényes 
pályázat érkezik a felhívásra, a bérleti szerződés 1 évre vonatkozó megkötésére.  



 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 

 
 

6. napirendi pont: Előterjesztés a Pusztamonostor, 082/2 Hrsz-ú földterület haszonbérletére 
 

Kardos Veronika: A földterület a Hármas határnál található, akácos terület, művelésre jelen 
állapotában nem alkalmas. Értéke valójában a rajta lévő akácfa. Ha haszonbérbe adjuk, akkor a bérlő 
kitakarítja a területet. A haszonbérlet mellett szólna, hogy az itt illegálisan elhelyezett hulladékot a 
bérlőnek kellene elszállítatni. Úgy gondolom, érdemes lenne megtartani, és az akácfát kitermelni 
akár szociális tüzelőnek.  
 
Elek Krisztián: Ki vághatjuk? Ki fogja kivágni? Van erre emberünk? Ha igen, akkor ne adjuk bérbe, 
hanem termeljük ki. 
 
Farkas Ferenc: Ha kitakarítanánk, kisebb lenne az esély a hulladéklerakásra, jobban belátható lenne a 
terület. 
 
dr. Sándor Mátyás: Jelenlegi jogszabályok alapján nem kell erdészeti szempontokat figyelembe 
venni, de utána nézünk.  
 
Kardos Veronika: Akkor javasolnék egy bajárát, hogy mely fák kerüljenek kivágásra. 

Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 egybehangzó igennel meghozta a 
következő határozatot: 
 
89/2022. (VIII.11.) Képviselő-testületi határozat 
a Pusztamonostor 082/2 Hrsz-ú földterület haszonbérletéről 
 

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem 
kívánja haszonbérbe adni a Pusztamonostor 082/2 Hrsz-ú földterületet. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 

 
 
 
Mivel több napirendi pont nem volt Kardos Veronika polgármester 15:35 órakor bezárta az ülést. 

 
 
 
 
 

Kardos Veronika     dr. Voller Erika 
polgármester           jegyző 

 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők:  
 



 
 

 Elek Krisztián      Lajkóné Vincze Ildikó 
                alpolgármester                                       képviselő 


