
Tomajmonostora Község Önkormányzata

Képviselő-testületének 

2022. év január  hó 14 napján megtartott nyilvános üléséről készült 

TÁRGYMUTATÓ

RENDELETEK MUTATÓJA

RENDELET

2/2022.(I.14.) az önkormányzat közművelődési 
feladatairól szóló 1/2022. (I.07.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról

HATÁROZATOK MUTATÓJA

HATÁROZAT

13/2022.(I.14.) Napirendi javaslat elfogadásáról

14/2022.(I.14.) Magyarország  2020.  évi  központi
költségvetésről  szóló  2019.  évi  LXXI.
törvény  3.  melléklet  II.  3.  pont  szerinti
Önkormányzati  étkeztetési  fejlesztések
támogatása  –  Tomajmonostorai  konyha-
étkező  fejlesztése  című  pályázathoz
kapcsolódó  eszközbeszerzéshez  ajánlatkérő
kiküldéséről

15/2022.(I.14.) Magyar  Falu  Program  keretében
meghirdetett  „Önkormányzati  temetők
infrastrukturális  fejlesztése”  című,  MFP-
ÖTIF/2022  kódszámú  benyújtásra  kerülő
pályázathoz  kapcsolódó  műszaki  ellenőri
feladatok ellátására ajánlatkérő kiküldéséről

16/2022.(I.14.) Magyar  Falu  Program  keretében
meghirdetett  „Önkormányzati  temetők
infrastrukturális  fejlesztése”  című,  MFP-
ÖTIF/2022  kódszámú  benyújtásra  kerülő
pályázathoz  kapcsolódó  pályázati
előkészítés,  projektmenedzsment,
tájékoztatás  és  nyilvánosság  feladatok
ellátására ajánlatkérő kiküldéséről

17/2022.(I.14.) Magyar  Falu  Program  keretében
meghirdetett  „Önkormányzati  temetők
infrastrukturális  fejlesztése”  című,  MFP-
ÖTIF/2022  kódszámú  benyújtásra  kerülő
pályázathoz  kapcsolódó  tervezői,  műszaki
előkészítési  feladatok  ellátására  ajánlatkérő



kiküldéséről
18/2022.(I.14.) Magyar  Falu  Program  keretében

meghirdetett  „Szolgálati  lakás  és  orvosi
szolgálati lakás felújítása, fejlesztése” című,
MFP-SZLOSZL/2022 kódszámú benyújtásra
kerülő  pályázathoz  kapcsolódó  műszaki
ellenőri  feladatok  ellátására  ajánlatkérő
kiküldéséről

19/2022.(I.14.) Magyar  Falu  Program  keretében
meghirdetett  „Szolgálati  lakás  és  orvosi
szolgálati lakás felújítása, fejlesztése” című,
MFP-SZLOSZL/2022 kódszámú benyújtásra
kerülő  pályázathoz  kapcsolódó  pályázati
előkészítés,  projektmenedzsment,
tájékoztatás  és  nyilvánosság  feladatok
ellátására ajánlatkérő kiküldéséről

20/2022.(I.14.) Magyar  Falu  Program  keretében
meghirdetett  „Szolgálati  lakás  és  orvosi
szolgálati lakás felújítása, fejlesztése” című,
MFP-SZLOSZL/2022 kódszámú benyújtásra
kerülő  pályázathoz  kapcsolódó  tervezői,
műszaki  előkészítési  feladatok  ellátására
ajánlatkérő kiküldéséről

21/2022.(I.14.) Magyar  Falu  Program  keretében
meghirdetett  „Út,  híd,  kerékpárforgalmi
létesítmény,  vízelvezető  rendszer
építése/felújítása”  című,  MFP-UHK/2022
kódszámú  benyújtásra  kerülő  pályázathoz
kapcsolódó  műszaki  ellenőri  feladatok
ellátására ajánlatkérő kiküldéséről

22/2022.(I.14.) Magyar  Falu  Program  keretében
meghirdetett  „Út,  híd,  kerékpárforgalmi
létesítmény,  vízelvezető  rendszer
építése/felújítása”  című,  MFP-UHK/2022
kódszámú  benyújtásra  kerülő  pályázathoz
kapcsolódó  pályázati  előkészítés,
projektmenedzsment,  tájékoztatás  és
nyilvánosság feladatok ellátására ajánlatkérő
kiküldéséről

23/2022.(I.14.) Magyar  Falu  Program  keretében
meghirdetett  „Út,  híd,  kerékpárforgalmi
létesítmény,  vízelvezető  rendszer
építése/felújítása”  című,  MFP-UHK/2022
kódszámú  benyújtásra  kerülő  pályázathoz
kapcsolódó  tervezői,  műszaki  előkészítési
feladatok ellátására ajánlatkérő kiküldéséről

24/2022.(I.14.) Magyar  Falu  Program  keretében
meghirdetett  „Kommunális  eszköz
beszerzése”  című  pályázathoz  kapcsolódó
eszközbeszerzéshez ajánlatkérő kiküldéséről



25/2022.(I.14.) Magyarország  2021.  évi  központi
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény
1.  melléklet  IX.  Helyi  önkormányzatok
támogatásai  fejezet  52.  Községi
önkormányzatok  támogatása
Tomajmonostora  Községi  Önkormányzat
szaktanterem  kialakítása  című  pályázathoz
kapcsolódó  költségvetés  árajánlat
kiküldéséről












































