
2016. ÉVI HATÁROZATOK 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

1/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monor Város Önkormányzata 
2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. 
számú módosításáról szóló független könyvvizsgálói véleményt. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

2/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 
településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök 
felülvizsgálata során a „Hegyessy tanya” és a „Pedagógus földek” területek 
ipari, logisztikai hasznosításra alkalmas építési övezet kialakításának 
lehetőségét megvizsgálja, és a tervezési programba felveszi. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Gubán Sándor főépítész 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

3/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati 
intézmények fenntartási, felújítási igényei közül elsősorban a vizesblokkok 
felújítását, valamint a folyosók, tantermek, belső helyiségek festését állítja 
be az Önkormányzat 2016. évi költségvetésébe, úgy, hogy a kiadások 
összege hozzávetőlegesen 15 millió forint legyen. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

4/2016. (I. 21.) KT határozat 
 



Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi támogatását adja a 
Gemini TV csökkentett tartalmú stúdiófejlesztési tervéhez, a szükséges 
forrást biztosítja, azzal a kikötéssel, hogy garanciát adnak a szolgáltatók arra 
vonatkozólag, hogy a műsor felkerül a digitális műsorkínálatba. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

5/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Régió Lapkiadó Kft. a Monori 
Strázsa újság bővítésére vonatkozó árajánlatát, és felhatalmazza a 
polgármestert, a jegyzőt és a pénzügyi irodavezetőt az erre vonatkozó 
szerződés módosítás aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

6/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 
Hivatal Pénzügyi Irodáját, készítsen kimutatást arról, hogy milyen 
támogatásban részesíti az Önkormányzat a városi sportéletet. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

7/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori 
Sportegyesület 2016. évi költségvetési koncepciójában szereplő támogatási 
igényt az általános iskolák tornatermeinek használatáért fizetett bérleti díj 
összegével kiegészítve. A támogatást a 2016. évi költségvetési rendelet 
eredeti előirányzataként kell beépíteni. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 



Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

8/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 
Hivatal Pénzügyi Irodáját, készítsen kimutatást arról, milyen támogatásban 
részesíti a Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzatot, valamint a Cinka 
Panna telepet. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

9/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat támogatásának 500.000,- Ft összeggel való 
megemelésének lehetőségét 2016 áprilisában, a 2015. évi beszámoló 
elfogadását követően a pénzmaradvány ismeretében fogja megvizsgálni. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

10/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Polgárőr 
Egyesület 1.500.000,- Ft összegű támogatási igényét elfogadja. A 
támogatást a 2016. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzataként kell 
beépíteni. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

11/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KÖVÁL Np. Zrt. 
alábbi többlettámogatási igényeit elfogadja, a támogatás a 2016. évi 
költségvetési rendelet eredeti előirányzataként kerül beépítésre: 

- légtechnikai vezérlők cseréje 650 E Ft 
- 2 db zárt tepsitartó állvány 500 E Ft 



- a JAG konyha 2 üstje szigetelése 600 E Ft. 

A Zrt. előterjesztésben szereplő többi szükséges igényét a Képviselő-testület 
támogatja, és a teljesítésük lehetőségét 2016 áprilisában, a 2015. évi 
beszámoló elfogadását követően a pénzmaradvány ismeretében fogja 
megvizsgálni. 

Az előterjesztésben szereplő, fentieken kívüli igényeket szintén támogatja a 
Képviselő-testület, ezeket beépítik a 3 éves fejlesztési tervbe. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

12/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vigadó Kulturális és 
Civil Központ Np. Kft. alábbi többlettámogatási igényeit fogadja el azzal, 
hogy a támogatás a 2016. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzataként 
épül be: 
- Vigadó fűtésrendszerének, kéményének felújítása 3.800 E Ft 
- Vigadó födémének szigetelése 400 E Ft 
- Érintésvédelmi felülvizsgálatok (Vigadóban, Művelődési házban) 191 E Ft 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

13/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vigadó Kulturális és 
Civil Központ Np. Kft. 2016. évi tervezett rendezvényeivel kapcsolatos 
igényei közül a Jégfesztivál megrendezéséhez, valamint az Európa 
Bajnokság Közvetítés és az Olimpia Klub Monoron elnevezésű 
programokhoz szükséges kivetítő megvásárlásához szükséges támogatási 
igényt támogatja, erre való tekintettel a tartalékot 25 millió forinttal megemeli. 
A támogatás lehetőségét legkésőbb 2016 áprilisában, a 2015. évi 
beszámoló elfogadását követően a pénzmaradvány ismeretében fogja 
megvizsgálni. 
A Kft. előterjesztésben szereplő többi rendezvénnyel kapcsolatos igényét a 
Képviselő-testület szintén támogatja, a támogatást a 2016. évi költségvetési 
rendelet eredeti előirányzataként építi be. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 
 



Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

14/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 
többlettámogatási igényeket elfogadja, a támogatásokat a 2016. évi 
költségvetési rendelet eredeti előirányzataként építi be: 

- a tömegközlekedés beindítására további 2.000 E Ft 
- gyalogátkelőhelyek építésére további 4.000 E Ft 
- járdaépítésre 10.000 E Ft 
- kátyúzásra további 3.100 E Ft 
- béremelésekre 10.000 E Ft 

A Képviselő-testület legkésőbb 2016 áprilisában, a 2015. évi beszámoló 
elfogadását követően a pénzmaradvány ismeretében megvizsgálja, hogy 
van-e további 10.000 E Ft forrás a járdaépítésre. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

15/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
legkésőbb 2016 áprilisában, a 2015. évi beszámoló elfogadását követően a 
pénzmaradvány ismeretében megvizsgálja a városban megrendezésre 
kerülő nyári napközis táborok támogatásának lehetőségét. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

16/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, 
és a Jegyzőt, hogy a koncepció és a napirendi pont keretében hozott 
határozatok figyelembe vételével Monor Város Önkormányzatának 2016. évi 
költségvetési rendelet-tervezetét az államháztartásról szóló törvényben 
foglalt meghatározott elvek alapján és határidőben készítsék el. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 



Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal (1 fő nem szavazott) az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

17/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monor, Balassa Bálint u. 1. szám 
alatti ingatlanról készült ingatlan szakvéleményt. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

18/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Állami Egészségügyi Központtal 
megkötendő ingatlancsere-szerződést. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

19/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően karbantartási és üzemeltetési szerződést köt 
az ERANDO Kft.-vel az 5 új kamerával bővült térfigyelő kamerarendszerre 
vonatkozóan. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

20/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően, a felülvizsgálat eredményeképpen változtatás 
nélkül hatályban tartja a Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 
megkötött Együttműködési Megállapodást. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 



dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

21/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori 
Városfejlesztő Kft-t bízza meg Monor Város Önkormányzatának „A Tesz-
Vesz Óvoda felújítása” című projekt menedzsmenti tevékenységének az 
ellátásával. 
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, 
hogy kössék meg a 756.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 960.120,- Ft összegű 
megbízási szerződést. Fedezet Monor Város Önkormányzatának „A Tesz-
Vesz Óvoda felújítása” című projekt költségvetése. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

22/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a József Attila 
Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola „A” épület É-K-i 
homlokzatának javítása és festése kivitelezés elvégzésével a KÖVÁL Zrt-t 
bízza meg, 1.295.000 Ft + Áfa, azaz bruttó 1.644.650 Ft értékben. Fedezet a 
2016. évi költségvetés Iskolai működtetés céltartaléka. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Takács Endre elnök-igazgató 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

23/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek 
megfelelően hozzájárul a Monor, Táncsics utca 21. szám (hrsz.: 4786) alatti 
épület, a Nagycsaládosok Monori Egyesülete által, támogatási forrásból 
megvalósítandó részbeni felújításához. 
Egyúttal megbízza a Monori Városfejlesztő Kft-t a pályázat koordinációjával. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 



Rajki László ügyvezető 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

24/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori 
Városfejlesztő Kft által koordinált projektekről szóló beszámolót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

25/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja az EOMA 
Kft-nek, mint a Monor, Kossuth Lajos u. 80/B. sz. alatti 3. sz. üzlethelyiség 
bérlőjének kérelmét, mely arra vonatkozik, hogy a bérlő beszámítaná a 
bérleti díjába a hiányzó, általa beszerzett 3 darab fémhalogén izzó értékét 
és a villanyszerelés költségét. 

Határidő: 2016. február 29. 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

26/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a 2006/2015. (XII. 29.) Korm. 
határozatban támogatott feladatellátás megvalósításához - a Városi 
Sportcsarnok előkészítéséhez - kapcsolódó Projekt Adatlap tartalmát. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 
Mészáros József ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

27/2016. (I. 21.) KT határozat 



 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Magyar Galamb és Kisállattenyésztők Országos Szövetségével a monori 
3055, 3056, 3057, 3059 hrsz.-ú ingatlanok tekintetében vásártartás céljára 
kötött területhasználati szerződést a szerződés 6. pontja értelmében, a 
0297/9 hrsz.-ú ingatlan tekintetében vásártatás idején parkolás biztosítására 
2014. január 15-én kötött területhasználati szerződés 8. pontja alapján egy 
éves felmondási idővel, 2017. január 31. napjára rendes felmondással 
felmondja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

28/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Sportcsarnok 
előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos beszerzési és 
közbeszerzési tevékenység ellátására kiírt pályázatot eredménytelennek 
nyilvánítja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

29/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagos jóváhagyását 
adja a „Monor Város közigazgatási területén menetrend szerinti helyi 
autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő 
ellátására 2016. május 1. – 2018. április 30-ig erjedő időszakban” tárgyú 
pályázat beadási határidejének 2016. február 29-re történő módosítására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

30/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a 
Pályázati Felhívás módosításának országos napilapokban való közzététele 
érdekében tett megrendeléseket az alábbiak szerint: 



- Magyar Nemzetben való megjelentetés bruttó 53.975,- Ft, 
- Magyar Hírlapban való megjelentetés bruttó 93.878,- Ft. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a kiadásokat építse be a 
2016. évi költségvetésébe, fedezet a fejlesztési céltartalék. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

31/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a VI-BA 
Kereskedőház Kft.-nek, mint a 2200 Monor, Bajcsy Zsilinszky utca 2. szám 
alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérlőjének az önkormányzati épület homlokzata rendbehozatalára és a 
villámhárító kiépítésére vonatkozó kérelme támogatásának lehetőségét 
legkésőbb 2016 áprilisában, a 2015. évi beszámoló elfogadását követően a 
pénzmaradvány ismeretében megvizsgálja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Mészáros József ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 5 igen, 3 nem szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

   
 

32/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja Péter 
László 2200 Monor, Széchenyi utca 24. sz. alatti lakos kérelmét, mely a 
Széchenyi utca – Petőfi Sándor utca sarkán lévő korlát eltávolítására 
vonatkozik. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Herner István ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

33/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balázs István 2200 
Monor, József Attila utca 28. sz. alatti lakos 2015. november 28-án a Monor, 



Acsádi utcában történt közlekedési balesete ügyében benyújtott kártérítési 
kérelmét elutasítja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Herner István ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

34/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja 2015. évben történt fakivágásokról 
szóló beszámolót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Princz Verona ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

35/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Monori Bölcsőde 
Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. A Monori Bölcsőde Alapító Okiratának bevezető részében „a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) „szövegrész 
hatályon kívül helyezésre kerül. 

 
2. A Monori Bölcsőde Alapító Okiratának 4.4 számú, „A költségvetési 

szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése:” elnevezésű pontjában a fejezetben „ 104030 Gyermekek 
napközbeni ellátása” szövegrész helyébe a „104031 Gyermekek 
bölcsődei ellátása” szövegrész lép. 

 
A Képviselő–testület a fenti változásokat tartalmazó módosító okiratban 
foglalt módosításokkal egységes szerkezetben fogadja el a Monori Bölcsőde 
Alapító Okiratát. 

Határidő: A változásoknak a MÁK törzskönyvi nyilvántartásában történő 
átvezetésének az időpontja 

Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

36/2016. (I. 21.) KT határozat 
 



Monor Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Monori Gondozási 
Központ Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 
A Monori Gondozási Központ Alapító Okiratának 4.4 számú, „A 
költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése:” elnevezésű pontjában a „102030 Idősek, demens betegek 
nappali ellátása” szövegrész helyébe a „102031 Idősek nappali ellátása, 
102032 Demens betegek nappali ellátása” szövegrész lép. 

 
A Képviselő–testület a fenti változásokat tartalmazó módosító okiratban 
foglalt módosításokkal egységes szerkezetben fogadja el a Monori 
Gondozási Központ Alapító Okiratát. 

Határidő: A változásoknak a MÁK törzskönyvi nyilvántartásában történő 
átvezetésének az időpontja 

Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

37/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Monori Kossuth 
Lajos Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
A Monori Kossuth Lajos Óvoda Alapító Okiratának 4.4 számú, „A 
költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése:” elnevezésű pontjában a „091120 Sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelése, ellátása ( a 4.3 pontban meghatározott 
esetkörre)” szövegrész helyébe a „091120 Sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai ( a 4.3 
pontban meghatározott esetkörre)” szövegrész lép. 

 
A Képviselő–testület a fenti változásokat tartalmazó módosító okiratban 
foglalt módosításokkal egységes szerkezetben fogadja el a Monori Kossuth 
Lajos Óvoda Alapító Okiratát. 

Határidő: A változásoknak a MÁK törzskönyvi nyilvántartásában történő 
átvezetésének az időpontja 

Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

38/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Monori Napsugár 
Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
A Monori Napsugár Óvoda Alapító Okiratának 4.4 számú, „A költségvetési 
szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:” 



elnevezésű pontjában a „091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelése, ellátása ( a 4.3 pontban meghatározott esetkörre)” szövegrész 
helyébe a „091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának szakmai feladatai ( a 4.3 pontban meghatározott esetkörre)” 
szövegrész lép. 

 
A Képviselő–testület a fenti változásokat tartalmazó módosító okiratban 
foglalt módosításokkal egységes szerkezetben fogadja el a Monori 
Napsugár Óvoda Alapító Okiratát. 

Határidő: A változásoknak a MÁK törzskönyvi nyilvántartásában történő 
átvezetésének az időpontja 

Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

39/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Monori Tesz-Vesz 
Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
A Monori Tesz-Vesz Óvoda Alapító Okiratának 4.4 számú, „A költségvetési 
szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:” 
elnevezésű pontjában a „091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelése, ellátása ( a 4.3 pontban meghatározott esetkörre)” szövegrész 
helyébe a „091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának szakmai feladatai ( a 4.3 pontban meghatározott esetkörre)” 
szövegrész lép. 

 
A Képviselő–testület a fenti változásokat tartalmazó módosító okiratban 
foglalt módosításokkal egységes szerkezetben fogadja el a Monori Tesz-
Vesz Óvoda Alapító Okiratát. 

Határidő: A változásoknak a MÁK törzskönyvi nyilvántartásában történő 
átvezetésének az időpontja 

Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

40/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Monori Petőfi Óvoda 
Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
A Monori Petőfi Óvoda Alapító Okiratának 4.4 számú, „A költségvetési 
szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:” 
elnevezésű pontjában a „091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelése, ellátása ( a 4.3 pontban meghatározott esetkörre)” szövegrész 
helyébe a „091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 



ellátásának szakmai feladatai ( a 4.3 pontban meghatározott esetkörre)” 
szövegrész lép. 
 
A Képviselő–testület a fenti változásokat tartalmazó módosító okiratban 
foglalt módosításokkal egységes szerkezetben fogadja el a Monori Petőfi 
Óvoda Alapító Okiratát. 

Határidő: A változásoknak a MÁK törzskönyvi nyilvántartásában történő 
átvezetésének az időpontja 

Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

41/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Monori Szivárvány 
Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
A Monori Szivárvány Óvoda Alapító Okiratának 4.4 számú, „A költségvetési 
szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:” 
elnevezésű pontjában a „091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelése, ellátása ( a 4.3 pontban meghatározott esetkörre)” szövegrész 
helyébe a „091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának szakmai feladatai ( a 4.3 pontban meghatározott esetkörre)” 
szövegrész lép. 

 
A Képviselő–testület a fenti változásokat tartalmazó módosító okiratban 
foglalt módosításokkal egységes szerkezetben fogadja el a Monori 
Szivárvány Óvoda Alapító Okiratát. 

Határidő: A változásoknak a MÁK törzskönyvi nyilvántartásában történő 
átvezetésének az időpontja 

Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

42/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzata a 76/2012. (II.28.) számú testületi 
határozatával elfogadott alaptevékenységéhez tartozó szakfeladatok 
rendjéről szóló szabályzatát (továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
1. A Szabályzat 2. pontjának Kormányzati funkcióinak alkalmazandó 
rendje (a funkció kód és a funkció elnevezésének megjelenítésével) fejezete 
kiegészül a „104043 család és gyermekjóléti központ” kormányzati 
funkcióval. 

 



2. Monor Város Önkormányzatának Képviselő–testülete jelen módosítással 
egységes szerkezetben fogadja el a Monor Város Önkormányzata 
alaptevékenységéhez tartozó szakfeladatok rendjéről szóló szabályzatát. 

Határidő: A változásoknak a MÁK törzskönyvi nyilvántartásában történő 
átvezetésének az időpontja 

Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

43/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
Teniszpálya bérleti szerződésének módosítását azzal a kiegészítéssel, hogy 
a szerződés kiegészítés 4. pontjában foglalt, a bérlő által létesített 
berendezések, eszközök szerződés lejártakori elvitelének a jogát a Felek 
2017. január 31-ig vizsgálják felül. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

44/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő–testülete elfogadja a 2015. téli 
szünidő időtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés utólagos 
tájékoztatóját, a megnövelt számú rászoruló családok részére történt 
karácsonyi csomagok kiosztását, illetve a 225 hátrányos és halmozottan 
hátrányos gyermeket nevelő monori család, valamint a további 100 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevelő 
család részére eljutatott, az ünnepek alkalmából összeállított élelmiszer 
csomag EMMI támogatással nem finanszírozott 865.215,- Ft költségének 
forrásaként az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének szociális keretét 
jelöli meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

45/2016. (I. 21.) KT határozat 
 



Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Polgármesteri 
Hivatalnál 2016. július 25. napjától 2016. július 29. napjáig, illetve 2016. 
augusztus 15. napjától 2016. augusztus 19. napjáig, továbbá 2016. 
december 27. napjától 2016. december 30. napjáig igazgatási szünetet 
rendel el. 
Egyidejűleg felkéri a Monori Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét, hogy az 
igazgatási szünet elrendeléséről a lakosságot megfelelő módon 
tájékoztassa. 

Határidő: 2016.07.25. 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Bajkai Rita ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

46/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában működő 
óvodák nyári zárva tartásának rendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 Monori Kossuth Lajos Óvoda 2016.06.27. – 2016.07.22. 
 Monori Napsugár Óvoda 2016.07.18. – 2016.08.12. 
 Monori Petőfi Óvoda 2016.06.20. – 2016.07.15. 
 Monori Szivárvány Óvoda 2016.06.20. – 2016.07.15. 
 Monori Tesz-Vesz Óvoda 2016.07.18. – 2016.08.12. 

Határidő: 2016.02.15. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Burján Sándor ügyintéző 
Óvodavezetők 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

47/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában működő 
bölcsőde zárva tartásának rendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

Bölcsődék Napja: 2016.04.21. (gondozás nélküli munkanap) 
Nyári zárva tartás: 2016.07.18. - 2016.07.31. 
Téli zárva tartás: 2016.12.22. - 2017.01.01. 

Határidő: 2016.03.01. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Burján Sándor ügyintéző 
Bölcsődevezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

48/2016. (I. 21.) KT határozat 
 



Monor Város Önkormányzatának Képviselő–testülete az 591//2015. (XI. 12.) 
határozatával elfogadott Monor Városi Települési Értéktár Bizottság 
Működési szabályzatát az Értéktár Bizottság javaslata alapján az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
1. A Monor Városi Települési Értéktár Bizottság Működési 
szabályzatának (továbbiakban: Működési szabályzat) 10. pontja 
helyébe az alábbi szövegrész lép: 

10. Helyi értékké nyilvánításra a Polgármesterhez címezve, írásban bárki 
javaslatot tehet, a javaslatra a 114/2013. (VI. 16.) Korm. Rendelet 6. § (4) 
bekezdése, továbbá 1. sz. melléklete irányadó.  

A Polgármester továbbítja a javaslatot az Értéktár Bizottságnak. 

A beérkezett javaslatot az Értéktár Bizottság vizsgálja meg. Hiányos javaslat 
esetén a javaslat dokumentációjának elkészítését, vagy a hiányosság 
pótlását a Bizottság maga is elvégezheti, vagy abba más személyt 
(javaslattevőt), vagy szervezetet is bevonhat. 
 
2. A Monor Városi Települési Értéktár Bizottság Működési 
szabályzatának (továbbiakban: Működési szabályzat) 11. pontja 
helyébe az alábbi szövegrész lép: 

11. A javaslatot az Értéktár Bizottság véleményezésre megküldi az 
Önkormányzat szakirányú bizottságának, illetve a Képviselő-testületnek. 
 
3. A Monor Városi Települési Értéktár Bizottság Működési 
szabályzatának (továbbiakban: Működési szabályzat) 12. pontjának 
első bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép: 

12. Az értéktárba való felvételről – a Képviselő-testületi véleményezést 
követően - a javaslat beérkezését követő 90 napon belül a 6. pontban írt 
szavazati aránnyal a Bizottság dönt, melyről a javaslattevőt írásban értesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

49/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Települési 
Értéktár Bizottságnak, hogy minősítse a Monori Strázsahegy – Pincefalu 
védett pincesorait települési értékké, és vegye fel a települési értéktárba. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

50/2016. (I. 21.) KT határozat 
 



Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete forrás hiány miatt nem 
nyújt támogatást a Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítványnak a huszadik 
„Csángó Bál” megrendezésére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

51/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

1. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Alapító 
az Oláh István Alapítvány a Monori József Attila Gimnázium és 
Szakközépiskoláért (továbbiakban: Alapítvány) alapító okiratát az 
alábbiak szerint módosítja: 

 
a.) Az Alapítvány 4. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 

„ 4. § (3) A csatlakozás elfogadásával, az Alapítványhoz csatlakozó az 
alapítói jogok gyakorlójává válik. Az Alapítványhoz csatlakozáskor a 
csatlakozónak minimálisan 10.000 Ft, azaz Tízezer forint pénzbeli 
vagyoni hozzájárulást kell teljesítenie. 
A csatlakozás elfogadásáról az Alapító jogosult dönteni, mely az erre 
vonatkozó döntéséről a kuratóriumot haladéktalanul értesíti.  
A csatlakozás elfogadását követően az alapító okiratban a csatlakozó 
nevét és lakcímét fel kell tüntetni.” 

 
b.) Az Alapítvány 7. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi 

rendelkezések kerülnek: 
„7. § (2) A kuratórium hét tagból áll, tagjait, elnökét az alapító kéri fel 
és bízza (választja) meg határozatlan időre. A kuratórium tagjai az 
alapítvány vezető tisztségviselői.” 

 
c.) Az Alapítvány 7. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 

„7. § (3) Határozathozatal körében a határozat meghozatalakor nem 
szavazhat az,  

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a 
jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;  
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;  
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;  
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi 
személynek nem tagja vagy alapítója;  
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson 
alapuló kapcsolatban áll; vagy  
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. „ 

 
d.) Az Alapítvány 8/A. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi 

rendelkezések kerülnek: 
„ 8/A. § (1) A kuratóriumi tagokat határozatlan időre lehet kijelölni vagy 
megválasztani.” 
 

2. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Alapító 
egyidejűleg elrendeli a jelen határozattal elfogadott változásoknak az 
alapító okiratban történő átvezetését és a létesítő okirat módosítások 
alapján hatályos tartalmú, egységes szerkezetű alapító okiratnak – a civil 
szervezet adataiban bekövetkezett változások átvezetésének 



hiánypótlása céljából - a Budapest Környéki Törvényszék részére történő 
megküldését. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

52/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem 
tesz eleget a Belügyminisztérium elektromos járművek kedvezményes 
parkoló díjának bevezetésére vonatkozó felhívásának. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

53/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori 
Nagycsaládosok Egyesületének előterjesztésben leírt program tervezetét, és 
elfogadja a megrendezéshez szükséges megállapodást. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

54/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a kötelező 
betelepítési kvótát. A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli 
a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a magyarok 
kultúráját és mindennapjai biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a 
szociális, egészségügyi és oktatási rendszerre. 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri a kormányt, hogy 
minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok 
beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és 
a magyar embereket. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 
 



Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

55/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Jégterasz 
nyitva tartásának 2 héttel történő meghosszabbításához, és biztosítja az 
ehhez szükséges többlet költségeket. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

56/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 200.000,- Ft-tal 
hozzájárul a Monorról származó 1848-49-es szabadságharcban elesett 
katonák emlékművének létrehozásához. Forrás a polgárőr egyesületek 
támogatásából fennmaradt összeg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

57/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyólag 
tudomásul veszi a két ülés közötti fontosabb eseményekről és 
intézkedésekről szóban előterjesztett polgármesteri tájékoztatót. 

Határidő: azonnal 
Felelős:  dr. Zsombok László polgármester 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

58/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Kanalas 
Józsefné Monor, Blaha L. u. 7. sz. alatti lakos települési létfenntartási 
támogatás iránt benyújtott kérelmét, tekintettel arra, hogy a kérelmező 
számára az 508/2015. (XII.03.) EEB határozat alapján térítésmentes étkezés 
került megállapításra 6 (hat) hónap időtartamra. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 



Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

59/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz Treznyák 
András (1095 Budapest, Ipar u. 15. 4/11., t.h.: Monor, Téglaházi dűlő 
011978/0002 hrsz.) elemi kár elhárítására vonatkozó kérelmével 
kapcsolatban készüljön környezettanulmány, illetve kerüljön megállapításra, 
hogy milyen elemi kár következett be az épületben és az a lakhatást 
mennyire befolyásolja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

60/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete települési létfenntartási 
támogatást állapít meg természetbeni ellátásként Kanta György Monor, 
Dugonics u. 32. sz. alatti lakosnak, és maximum 10 mázsa tűzifát utal ki a 
kérelmező számára, a települési támogatásról, az egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 
5/2015. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

61/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete települési létfenntartási 
támogatást állapít meg természetbeni ellátásként Rafael Éva Monor, 
Völgy u. 22. sz. alatti lakosnak, és maximum 10 mázsa tűzifát utal ki a 
kérelmező számára, a települési támogatásról, az egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 
5/2015. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

62/2016. (I. 21.) KT határozat 
 



Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete települési létfenntartási 
támogatást állapít meg természetbeni ellátásként Gombos Attila Monor, 
Kisfaludy u. 38. sz. alatti lakosnak, és maximum 10 mázsa tűzifát utal ki a 
kérelmező számára, a települési támogatásról, az egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 
5/2015. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

63/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete települési létfenntartási 
támogatást állapít meg természetbeni ellátásként Schiff Béláné Monor, 
Laposhegy 9125. hrsz. alatti lakosnak, és maximum 10 mázsa tűzifát utal 
ki a kérelmező számára, a települési támogatásról, az egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 
5/2015. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

64/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete települési létfenntartási 
támogatást állapít meg természetbeni ellátásként Krizsán Zsoltnak, th.: 
Monor, Móricz Zs. u. 19., és maximum 10 mázsa tűzifát utal ki a 
kérelmező számára, a települési támogatásról, az egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 
5/2015. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

65/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete települési létfenntartási 
támogatást állapít meg természetbeni ellátásként Zerkula Julianna 
Monor, Kossuth L. u. 72. sz. alatti lakosnak, és maximum 10 mázsa tűzifát 
utal ki a kérelmező számára, a települési támogatásról, az egyéb szociális 
és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 



ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 
5/2015. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

66/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete települési létfenntartási 
támogatást állapít meg természetbeni ellátásként Bokros Károly István 
Monor, Kistói u. 33. sz. alatti lakosnak, és maximum 10 mázsa tűzifát utal 
ki a kérelmező számára, a települési támogatásról, az egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 
5/2015. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

67/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete települési létfenntartási 
támogatást állapít meg természetbeni ellátásként Geczéné Monori Teréz 
Monor, Szélmalom u. 73. sz. alatti lakosnak, és maximum 10 mázsa 
tűzifát utal ki a kérelmező számára, a települési támogatásról, az egyéb 
szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő 
térítési díjakról szóló 5/2015. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában 
foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

68/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete települési létfenntartási 
támogatást állapít meg természetbeni ellátásként Rafael Zoltán Monor, 
Beáta u. 10. sz. alatti lakosnak, és maximum 10 mázsa tűzifát utal ki a 
kérelmező számára, a települési támogatásról, az egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 
5/2015. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 



Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 
Bajkai Ágnes ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

69/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete települési létfenntartási 
támogatást állapít meg természetbeni ellátásként Nyers Lászlóné Monor, 
Laposhegy 10848/1 hrsz. alatti lakosnak, és maximum 10 mázsa tűzifát 
utal ki a kérelmező számára, a települési támogatásról, az egyéb szociális 
és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 
5/2015. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

70/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete települési létfenntartási 
támogatást állapít meg természetbeni ellátásként Marosvári Pál Monor, 
Ady Endre u. 83. sz. alatti lakosnak, és maximum 10 mázsa tűzifát utal ki a 
kérelmező számára, a települési támogatásról, az egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 
5/2015. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

71/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete települési létfenntartási 
támogatást állapít meg természetbeni ellátásként Burján László Zoltán 
Monor, Erzsébet királyné útja 6. sz. alatti lakosnak, és maximum 10 
mázsa tűzifát utal ki a kérelmező számára, a települési támogatásról, az 
egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő 
térítési díjakról szóló 5/2015. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában 
foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 



Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

72/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete települési létfenntartási 
támogatást állapít meg természetbeni ellátásként Képes Zoltán Monor, 
Pósa Lajos u. 16. sz. alatti lakosnak, és maximum 10 mázsa tűzifát utal ki 
a kérelmező számára, a települési támogatásról, az egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 
5/2015. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

73/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete települési létfenntartási 
támogatást állapít meg természetbeni ellátásként Nagy Katalin Monor, 
Földvári tanya 14. sz. alatti lakosnak, és maximum 10 mázsa tűzifát utal ki 
a kérelmező számára, a települési támogatásról, az egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 
5/2015. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

74/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete települési létfenntartási 
támogatást állapít meg természetbeni ellátásként Szombati Krisztina 
Monor, Bacsó B. u. 5897/2 hrsz. alatti lakosnak, és maximum 10 mázsa 
tűzifát utal ki a kérelmező számára, a települési támogatásról, az egyéb 
szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő 
térítési díjakról szóló 5/2015. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában 
foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

75/2016. (I. 21.) KT határozat 



 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete települési létfenntartási 
támogatást állapít meg természetbeni ellátásként Fekete Istvánné Monor, 
Somogyi B. u. 32. sz. alatti lakosnak, és maximum 10 mázsa tűzifát utal ki 
a kérelmező számára, a települési támogatásról, az egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 
5/2015. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

76/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete települési létfenntartási 
támogatást állapít meg természetbeni ellátásként Győri Lajos Monor, 
Nemzetőr u. 28. sz. alatti lakosnak, és maximum 10 mázsa tűzifát utal ki a 
kérelmező számára, a települési támogatásról, az egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 
5/2015. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

77/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete települési létfenntartási 
támogatást állapít meg természetbeni ellátásként Oláh Károlyné Monor, 
Kisfaludy u. 43. sz. alatti lakosnak, és maximum 10 mázsa tűzifát utal ki a 
kérelmező számára, a települési támogatásról, az egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 
5/2015. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

78/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete települési létfenntartási 
támogatást állapít meg természetbeni ellátásként Sebestyén Tamás 
Monor, Hegyessy tanya 6/c. sz. alatti lakosnak, és maximum 10 mázsa 
tűzifát utal ki a kérelmező számára, a települési támogatásról, az egyéb 



szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő 
térítési díjakról szóló 5/2015. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában 
foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

79/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete települési létfenntartási 
támogatást állapít meg természetbeni ellátásként Kovács Kálmán Monor, 
Laposhegy 6. hrsz. alatti lakosnak, és maximum 10 mázsa tűzifát utal ki a 
kérelmező számára, a települési támogatásról, az egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 
5/2015. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

80/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete települési létfenntartási 
támogatást állapít meg természetbeni ellátásként Nagy Miklós Monor, 
Beáta u. 12. sz. alatti lakosnak, és maximum 10 mázsa tűzifát utal ki a 
kérelmező számára, a települési támogatásról, az egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 
5/2015. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

81/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete települési létfenntartási 
támogatást állapít meg természetbeni ellátásként Czikora Melinda Edit 
Monor, Malomhegy u. 43. sz. alatti lakosnak, és maximum 10 mázsa 
tűzifát utal ki a kérelmező számára, a települési támogatásról, az egyéb 
szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő 
térítési díjakról szóló 5/2015. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában 
foglaltak alapján. 



Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

82/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori 
Rendőrkapitányság javaslatát arra vonatkozóan, hogy a térfigyelő 
kamerarendszer állandó megfigyelése helyett szabadidős rendőrökből álló 
járőr páros szolgálatba állítását finanszírozza az Önkormányzat. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

83/2016. (I. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megvizsgálja a 
tulajdonában lévő lakásállományt, és a Monori Rendőrkapitánysággal 
közösen előkészít egy szerződést arra vonatkozóan, hogy az Attila u. 3. 
szám helyett egy másik önkormányzati ingatlant biztosítanak a Monori 
Rendőrkapitányság használatára. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

84/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Országos 
Mentőszolgálat kérelmét, és az új mentőállomás berendezéséhez szükséges 
bútorok beszerzésére 2 millió forintot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
 dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

85/2016. (II. 18.) KT határozat 
 



Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja Monor Város Önkormányzata 3 éves 
fejlesztési tervét. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
 dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

86/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monor Város Önkormányzata 
2016. évi költségvetéséről készült független könyvvizsgálói véleményt. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
 dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

87/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést 
megtárgyalta, és a 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint, valamint az Épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. LXXVIII. tv. 6.§ (1) 
bekezdése és a 9/B § (2) bekezdés a) pontja alapján az alábbi határozatot 
hozza: 
 
A Képviselő-testület 
1. Monor Város 330/2015. (VI. 18.) sz. Kt. határozattal elfogadott 
Településszerkezeti Tervét az 1. számú melléklet szerint módosítja és az 
alábbi területfelhasználás változásokat fogadja el; 
(rajz: Településszerkezeti Terv módosítás – 1. sz. melléklet) 
1.1. A Temesvár út és a vasút közötti területen az út szabályozásának 
módosítása következtében  
- kertvárosias lakóterületbe sorolja át a hrsz 13 327 hrsz telek 1 352 m² és a 
hrsz 13 323, valamint a hrsz 0298/48 telek összesen 2 563 m² területét. 
- kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe sorolja át hrsz 13 331 telek 1 
695 m² területét. (2. sz. változás) 
1.2. A katolikus temető bővítésére a ravatalozó telkét 6963 hrsz 3 161 m² 
kertvárosias lakóterületből „különleges temető” területbe sorolja át és 
csatolja a 6964 hrsz temetőhöz. (4. sz. változás) 
2. A jelenleg hatályos Településszerkezeti Terv Leírását az 1. sz. melléklet 
szerint lehatárolt területre vonatkozóan módosítja és a Településszerkezeti 
Terv módosítás szöveges munkarészét, a Településszerkezeti Terv 
módosítás Leírását a 2. számú melléklet szerint állapítja meg; 
3. A településfejlesztési, településrendezési tevékenységek előkészítése 
során az 1. pontban megállapított Településszerkezeti Terv módosításban 
(1. sz. melléklet) és az elválaszthatatlan részét képező Leírásában (2. sz. 
melléklet) foglaltakat együttesen kell alkalmazni. 



Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
 dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Gubán Sándor főépítész 

 
 
 

87/2016. (II. 18.) KT határozat 2. sz. melléklete 
 
 
 
A településszerkezeti terv leírásának módosítása 
 
A Településszerkezeti terv Leírásának fejezetei az alábbiak szerint módosulnak: 
 
A. A Temesvár út és a vasút közötti területen az út szabályozásának módosítása következtében  
 

II.4. Az egyes területi egységek jellemző felhasználása 
Beépítésre szánt területek 
Lakóterületek 

Kertvárosias lakóterület 
- kertvárosias lakóterületbe tartozik a hrsz 13 327 hrsz telek 1 352 m² és a hrsz 13 323, 
valamint a hrsz 0298/48 telek összesen 2 563 m² területe. 
 

Gazdasági terület 
Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület 
- kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe tartozik a hrsz 13 331 telek 1 695 m² 
területe. 

 
B. A katolikus temető bővítésének következtében 
 

Különleges területek 
Különleges-temető 
- A katolikus temető bővítésére, a ravatalozó telke 6 963 hrsz 3 161 m² „különleges temető” 
területbe tartozik és csatolódik a 6 964 hrsz temetőhöz.  

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

88/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településrendezési 
eszközök felülvizsgálatára a Völgyzugoly Műhely Területfejlesztő és Tervező 
Kft. ajánlatát fogadja el. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
 dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Gubán Sándor főépítész 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

89/2016. (II. 18.) KT határozat 
 



Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem módosítja az 
Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, cseréjére, 
valamint elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 15/1996. (VII. 11.) 
számú rendeletét, 2016. július 1-től nem módosítja a lakásbérleti díjakat. 

Határidő: 2016. július 1. 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Takács Endre elnök-igazgató 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

90/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Vigadó Kulturális és Civil Központ 
Np. Kft. 2016. évi üzleti tervét. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
 dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Hanzelik Andrea ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

91/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a KÖVÁL Np. Zrt. 2016. évi üzleti 
tervét. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
 dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Takács Endre elnök-igazgató 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

92/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a KÖVÁL Np. Zrt.-vel a társadalmi 
közös szükséglet kielégítéséért kötendő megállapodást. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
 dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Takács Endre elnök-igazgató 

 
 
 
 



Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

93/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a KÖVÁL Np. Zrt.-vel a 2016. évi 
általános városüzemeltetési tevékenységek végzésére kötendő 
megállapodást. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
 dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Takács Endre elnök-igazgató 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

94/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monori Városfejlesztő Kft. 2016. 
évi üzleti tervét. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
 dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

95/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori 
Városfejlesztő Kft által koordinált projektekről szóló beszámolót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
 dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

96/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2016. 
évben nem módosítja a bérleti és haszonbérleti formában hasznosított 
ingatlanainak, valamint a nem lakás céljára szolgáló helyiségeinek a bérleti 
díját. 
A 7012 hrsz.-ú ingatlan bérleti díjának megfizetésétől továbbra is eltekint. 
Felkéri a MÜVÁK Irodát, intézkedjen a Bérlők kiértesítéséről, a Pénzügyi 
Irodát pedig a fentiek szerinti számlázásra. 

Határidő: 2016. március 31. 



Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Forgách Tamás irodavezető 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

97/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Város Helyi 
Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló többször módosított 11/2004. (IX. 20.) 
számú Ök. rendeletének 6. § (1) be-kezdése értelmében a Szabályozási 
Terven (SZT) jelölteknek megfelelően belterületbe vonja a jelenlegi Monor, 
10941/4 hrsz.-ú ingatlanokat (kialakuló belterületi helyrajzi szám: 8053). Az 
ingatlan közműellátása, valamint a belterületbe vonással, építéssel 
kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek viselése az ingatlantulajdonos(ok) 
feladata. A kialakuló ingatlant a Szabályozási Terv és Helyi Építési 
Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint lehetséges 
beépíteni úgy, hogy az ingatlant érintő telekalakítást (útszélesítés) el kell 
végezni. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az ingatlan belterületbe 
vonásával kapcsolatos megállapodás aláírására. Felhatalmazza a 
polgármestert a változási várrajz aláírására és egy-úttal felhívja a jegyzőt, 
hogy a Képviselő-testület döntéséről a szükséges munkarészek elvégzése 
után keresse mega z érintetteket és Monor Városi Földhivatalt. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
 dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Orosházi Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

98/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásos előterjesztésnek 
megfelelően elfogadja az Emberi Erőforrások Bizottsága 2015. évi 
rendelkezési kerete „A” és „B” komponensek felhasználásáról szóló 
beszámolóját. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
 dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 dr. Ugrin Dániel aljegyző 
 Benkőné Henke Zsuzsánna Magdolna ügyintéző 
 Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

99/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a köznevelési intézményekbe járó 



gyermekeknek 2015. évi karácsonyi rászorultsági alapon történő támogatás 
felhasználásáról szóló beszámolót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
 dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 dr. Ugrin Dániel aljegyző 
 Darabánt Sándorné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

100/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2015. 
évben benyújtott pályázatokról szóló tájékoztatót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
 dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

101/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. január 1. napi 
hatállyal a Monori Petőfi Óvoda (2200 Monor, Petőfi S. u. 29.) felvételi 
körzetét a Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth L. u. 37.) 
felvételi körzetének javára csökkenti a Babits Mihály utcával, a Czuczor 
Gergely utcával, a Jókai utcával, a Klapka György utcával, a Lőcsei utcával, 
a Pozsonyi lakóteleppel, a Pozsonyi utcával, a Simon István utcával és a 
Zrínyi Miklós utcával.  

A Képviselő-testület a Szivárvány Óvoda (2200 Monor, Toldi u. 5.) felvételi 
körzetének módosítását az óvodai beíratások után a tényleges 
létszámadatok alapján fogja megvizsgálni. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
 dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

102/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen előterjesztés 
mellékletét képező módosító okiratban foglalt változásokkal egységes 
szerkezetben fogadja el a Monori Kossuth Lajos Óvoda Alapító Okiratát. 

Határidő: 2016. szeptember 1. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
 dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 



Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

103/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen előterjesztés 
mellékletét képező módosító okiratban foglalt változásokkal egységes 
szerkezetben fogadja el a Monori Tesz-Vesz Óvoda Alapító Okiratát. 

Határidő: 2016. szeptember 1. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
 dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

104/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen előterjesztés 
mellékletét képező módosító okiratban foglalt változásokkal egységes 
szerkezetben fogadja el a Monori Napsugár Óvoda Alapító Okiratát. 

Határidő: 2016. szeptember 1. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
 dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

105/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen előterjesztés 
mellékletét képező módosító okiratban foglalt változásokkal egységes 
szerkezetben fogadja el a Monori Petőfi Óvoda Alapító Okiratát. 

Határidő: 2016. szeptember 1. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
 dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

106/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 
előterjesztés mellékletét képező önkormányzati fenntartású óvodákba 
történő beiratkozás fenntartói hirdetményét. 
A beiratkozás időpontjai: 2016. április 20. 8 órától 18 óráig, 

2016. április 21. 8 órától 16 óráig, 
2016. április 22. 8 órától 14 óráig. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
 dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Burján Sándor ügyintéző 
 Óvodavezetők 



Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

107/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város 
Környezetvédelmi Programjának elkészítése érdekében az előterjesztés 
szerinti ajánlati felhívást elfogadja, és felhatalmazza dr. Zsombok László 
polgármestert a pályáztatás lefolytatására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Princz Verona ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

108/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Tiszta udvar rendes 
ház” cím elnyerésére tett pályázati felhívását és a pályázati adatlapot 
elfogadja. Egyúttal felkéri a Monori Polgármesteri Hivatalt, hogy a helyben 
szokásos módon tegye közzé. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Princz Verona ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 6 igen, 3 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

109/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a sportpályán 
található műfüves labdarúgó pálya bérbeadásához az alábbi feltételek 
teljesülése esetén: 
- A pálya használata során a monori sportolók élvezzenek elsőbbséget. 
- A pálya állagát ne veszélyeztesse a bérbeadás. 
- A KÖVÁL Np. Zrt., mint üzemeltető, részesüljön a bérleti díjból, kapja meg 
annak 40 %-át. 
A Képviselő-testület felhívja a Monori Sportegyesület figyelmét arra, hogy a 
későbbiekben előre tájékoztassa a sportpályával kapcsolatos bérbeadási 
szándékáról a tulajdonos Önkormányzatot. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
 dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Takács Endre elnök-igazgató 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

110/2016. (II. 18.) KT határozat 



 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Ady Úti 
Általános Iskola kérelmét a Forrás kórus ausztriai szerepléséhez. A 
támogatást az Ökumenikus Közoktatásért Alapítvány kapja meg, forrás az 
általános tartalék. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
 dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 4 igen, 6 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

111/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el, hogy a 
Városi Sportcsarnok a Vásártéren legyen megvalósítva. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
 dr. Urbán Hajnalka jegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen és 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

112/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
megvizsgált ingatlanok közül a Balassa Bálint utcai 5219/2 hrsz.-ú 
ingatlanon kívánja megvalósítani a Városi Sportcsarnokot. 
A szerződés megkötéséhez a februári rendkívüli ülésig értékbecslést kell 
készíttetni az ingatlanra vonatkozóan, és meg kell határozni, mely 
önkormányzati tulajdonú társaság fogja megkötni a szerződést. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
 dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Rajki László ügyvezető 
 Mészáros József ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

113/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Városi 
Sportcsarnok előkészítésével kapcsolatos tájékoztatót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
 dr. Urbán Hajnalka jegyző 

 



Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal (1 fő nem szavazott) az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

114/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
„Kenderes-alja” terület megszerzése érdekében a részingatlanokra történő 
adásvételi szerződések megkötését. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
 dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Forgách Tamás irodavezető 
 Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

115/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint 
javítja az Adatlapot: 
- A Sportcsarnok beruházást 100%-ban önkormányzati céggel valósítja meg, 
- a forrást átadott pénzeszközként biztosítja, 
- a Balassi B. u. 5219/2 hrsz.-ú ingatlna megvásárlásához 158 millió forintot 
különít el. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a javított Adatlap 
aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
 dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

116/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
Ipar utca 4915/4 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanra értékbecslést 
készíttet, és pályáztatás útján értékesíti az ingatlant. Az eladásból származó 
bevételt a Városi Sportcsarnok megvalósítására fordítja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
 dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 



117/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Kossuth Lajos utca 101. sz. alatti 2485 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 
ingatlanra értékbecslést készíttet, és pályáztatás útján értékesíti az ingatlant. 
Az eladásból származó bevételt a Városi Sportcsarnok megvalósítására 
fordítja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
 dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

118/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az előkészítéssel és megvalósításával kapcsolatos 
beszerzési és közbeszerzési tevékenység ellátására kérjen be ajánlatokat 
az alábbi cégektől: 

1. Dél-Alföldi Fejlesztési, Közbeszerzési és Tanácsadó Kft. (1024 Budapest, 
Fény utca 16. I. em.) 

2. Imperial Tender Közbeszerzési és Tanácsadó Kft. (1024 Budapest, 
Buday L. u. 2. I/2.) 

3. K&Z Horizontal Kft. (6000 Kecskemét, Szövetség tér 5.) 

Határidő: 2016. február 25. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
 dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

119/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a MŰVÁK 
Irodát, kérjen konkrét árajánlatot a Szádvári Lászlóné által értékesítésre 
felajánlott, Monor, Ady E. u. 117. sz. alatti, 4581 hrsz.-ú ingatlanra 
vonatkozóan. 

Határidő: 2016. március 31. 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 6 igen, 3 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

120/2016. (II. 18.) KT határozat 



 
Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Monor, Táncsics Mihály 
utca 23. sz. alatti ingatlan fűtési költségének 40%-át az állandó temperáló 
fűtés biztosítása érdekében kifizeti, a 60%-át pedig az épületet használó 
Nagycsaládosok Monori Egyesületére áthárítja. Villany és vezetékes ivóvíz 
tekintetében a fogyasztás teljes költsége továbbszámlázásra kerül a 
Nagycsaládosok Monori Egyesülete részére. 

Határidő: 2016. március 31. 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Forgách Tamás irodavezető 
 Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal (1 fő nem szavazott) az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

121/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Zsombok László 
polgármester által benyújtott 2016. évi szabadságolási ütemtervét – jelen 
határozat mellékleteként kimutatottak szerint – elfogadja, az abban foglalt 
részére a 2016. évre járó, a Kttv. 225/C. § (1) bekezdésében meghatározott 
25 nap alapszabadság és 14 nap pótszabadság, a gyermekek után járó 4 
munkanap pótszabadság kivételét a benyújtott tervnek megfelelően 
engedélyezi. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Bajkai Rita ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

122/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a 
Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének az Utcai Gondozó 
Szolgálat 2015. évi működéséről szóló beszámolóját. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
 dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

123/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Rákóczi 
Szövetség kérelmét. Felkéri a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságot, 



hogy a februári rendkívüli testületi ülésre tegyen javaslatot a támogatás 
mértékére vonatkozóan. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
 dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

124/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő–testülete  
 
1.) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, 
valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) 
bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél 
kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő, Monor Város területén 
található 16 darab térfigyelő kamerából álló térfigyelő rendszer térítésmentes 
önkormányzati tulajdonba adását,   
 
2.) az ingóságot az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17.) pontjában 
meghatározott „közreműködés a település közbiztonságának biztosításában” 
feladatának ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és bűnmegelőzési 
szándékkal – a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Monori 
Rendőrkapitányságának bevonásával, az információs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, a közterület-
felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben és a Rendőrségről szóló 
1994. évi XXXIV. törvényben foglalt, a térfigyelő rendszerek képi 
adatállományának rögzítésére, felhasználására és adatkezelésére  
vonatkozó rendelkezések megtartásával – közbiztonsági célra, a 
közterületek cselekményeinek képi rögzítésére kívánja felhasználni, 
 
3.) akként nyilatkozik, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 
költségek megtérítését,  
 
4.) akként nyilatkozik, hogy az igényelt ingóság nem áll védettség alatt, 
 
5.) felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. 
felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen, és  
 
6.)  felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

125/2016. (II. 18.) KT határozat 



 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy 
a Három Profit Kft. (1146 Budapest, Hungária krt. 140-160.) és Monor Város 
Önkormányzata között, 2013. május 15. napján, a Monor 2796 hrsz. alatt 
nyilvántartott közterület 177 m2 területe vonatkozásában kötött 
ingatlanbérleti szerződést a Bérlő 2016. február 10. napján, rendes 
felmondással, 3 havi felmondási idővel, írásban felmondta. 

Határidő: 2016. március 31. 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Forgách Tamás irodavezető 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

126/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonában lévő, 
Monor, Kossuth L. u. 101. sz. alatti, 2485 hrsz.-ú és Monor, Deák F. u. 9. sz. 
alatti, 6669 hrsz.-ú ingatlanok, valamint a Monor Város Önkormányzatának 
tulajdonában lévő, Monor, Balassi utca 1. sz. alatti, 5279/8 hrsz.-ú ingatlan 
tekintetében, a Képviselő-testület 153/2015.(IV.16.) sz. határozata szerint 
kötendő csereszerződés aláírására, valamint a csereügylet jóváhagyására 
vonatkozó, 126/2015.(V.27.) Korm. rendelet szerinti kérelem benyújtására. 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kimondja, hogy a fenti 
csereügylet megkötése az alábbi gazdasági érdekek érvényesülését 
biztosítja: 

Egyrészről az egészségügyi szakellátás egy telephelyen történő 
elhelyezésének elősegítése, melynek következtében a monori lakosság 
ellátásának színvonala jelentősen javul. A Monori Mentőállomás működési 
feltételeinek javítása szintén a lakosság érdekeit szolgálja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
 dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

127/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 516-558, 
560-562/2015. (X. 15.), 563-585, 587-623, 626-656/2015. (XI. 12.), 657-683, 
685-694/2015. (XII. 10.) számú lejárt határidejű testületi határozatok 
végrehajtásáról szóló írásos-, valamint a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről és intézkedésekről adott szóbeli polgármesteri jelentést. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

 
 
 



Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

128/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - figyelemmel a 
18/1991. (XI.21.) számú rendelet IV. fejezet 11. §-ában foglaltakra - a Monor 
városban, a település érdekében végzett kiemelkedő közhasznú 
tevékenység elismeréseként Varga Jenő részére posztumusz a Monorért 
Emlékplakett és Oklevél kitüntetést adományozza. 
A polgármester a kitüntetést, melyhez az önkormányzat egyedi 
ajándéktárgyat adományoz a 2016. március 15-i Ünnepi Képviselő-testületi 
ülésen adja át. 

Határidő: 2016. március 15. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

129/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel a 18/1991. 
(XI.21.) számú rendelet IV. fejezet 11. §-ában foglaltakra – Monor település 
érdekében végzett kiemelkedő közhasznú tevékenység elismeréseként Kéri 
András részére a Monorért Emlékplakett és Oklevél kitüntetést 
adományozza. 
A polgármester a kitüntetést, melyhez az önkormányzat egyedi 
ajándéktárgyat adományoz a 2016. március 15-i Ünnepi Képviselő-testületi 
ülésen adja át. 

Határidő: 2016. március 15. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

130/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel a 18/1991. 
(XI.21.) számú rendelet IV. fejezet 11. §-ában foglaltakra – a Monor 
városban, a település érdekében végzett kiemelkedő közhasznú 
tevékenység elismeréseként Kugel György részére a Monorért 
Emlékplakett és Oklevél kitüntetést adományozza. 
A polgármester a kitüntetést, melyhez az önkormányzat egyedi 
ajándéktárgyat adományoz a 2016. március 15-i Ünnepi Képviselő-testületi 
ülésen adja át. 

Határidő: 2016. március 15. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 



Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

131/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Bittó Tibor 
Monor településszintű lakos, tartózkodási helye: Monor, Balassi B. u. 19/A. 
IV. em. alatti lakos települési létfenntartási támogatás iránt benyújtott 
kérelmét, tekintettel arra, hogy kérelmező számára a 12/2016. (I.14.) EEB 
határozat alapján térítésmentes étkezés került megállapításra 12 hónap 
időtartamra. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

132/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Bokros 
Károlyné Monor, Batthyány u. 26. sz. alatti lakos természetben nyújtott 
szociális ellátás (tűzifa kiutalás) iránt benyújtott kérelmét, tekintettel arra, 
hogy az igazolt havi jövedelme a települési támogatásról, az egyéb szociális 
és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 
5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint szociális rászorultságát nem 
támasztja alá. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással (1 fő nem szavazott) az 
alábbi határozatot hozta: 

 
 

133/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete települési létfenntartási 
támogatást állapít meg természetbeni ellátásként Kalányos Szabina 
Monor, Acsádi u. 38. sz. alatti lakosnak, és 10 mázsa tűzifát utal ki a 
kérelmező számára, a települési támogatásról, az egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 
5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 17. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

134/2016. (II. 18.) KT határozat 



 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete települési létfenntartási 
támogatást állapít meg természetbeni ellátásként Kolompár Ibolya 
Monor, Völgy u. 22. sz. alatti lakosnak, és 10 mázsa tűzifát utal ki a 
kérelmező számára, a települési támogatásról, az egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 
5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 17. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

135/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete települési létfenntartási 
támogatást állapít meg természetbeni ellátásként Oláh Mihályné Monor, 
Bercsényi u. 26. sz. alatti lakosnak, és 10 mázsa tűzifát utal ki a kérelmező 
számára, a települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi 
ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. 
(II.26.) önkormányzati rendelet 17. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

136/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete települési létfenntartási 
támogatást állapít meg természetbeni ellátásként özv. Tóth Jánosné 
Monor, Szélmalom u. 211. sz. alatti lakosnak, és 10 mázsa tűzifát utal ki a 
kérelmező számára, a települési támogatásról, az egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 
5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 17. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

137/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete települési létfenntartási 
támogatást állapít meg természetbeni ellátásként Kapás Lajos Ernőné 
Monor, Móricz Zs. u. 23. sz. alatti lakosnak, és 10 mázsa tűzifát utal ki a 
kérelmező számára, a települési támogatásról, az egyéb szociális és 



gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 
5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 17. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

138/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete települési létfenntartási 
támogatást állapít meg természetbeni ellátásként Kozák Zsolt Monor, 
Koós K. u. 17. sz. alatti lakosnak, és 10 mázsa tűzifát utal ki a kérelmező 
számára, a települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi 
ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. 
(II.26.) önkormányzati rendelet 17. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

139/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete települési létfenntartási 
támogatást állapít meg természetbeni ellátásként Farkas Sándor Monor, 
Bercsényi u. 19. sz. alatti lakosnak, és 10 mázsa tűzifát utal ki a kérelmező 
számára, a települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi 
ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. 
(II.26.) önkormányzati rendelet 17. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

140/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete települési létfenntartási 
támogatást állapít meg természetbeni ellátásként Balogh Erzsébet 
Monor, Laposhegy 10747/000 hrsz. alatti lakosnak, és 10 mázsa tűzifát 
utal ki a kérelmező számára, a települési támogatásról, az egyéb szociális 
és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 
5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 17. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 



Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 
Bajkai Ágnes ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

141/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete települési létfenntartási 
támogatást állapít meg természetbeni ellátásként Kolompár Józsefné 
Monor, Cinka P. u. 1/2. sz. alatti lakosnak, és 10 mázsa tűzifát utal ki a 
kérelmező számára, a települési támogatásról, az egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 
5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 17. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

142/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete települési létfenntartási 
támogatást állapít meg természetbeni ellátásként Kolompár Lídia Monor, 
Koós K. 17. sz. alatti lakosnak, és 10 mázsa tűzifát utal ki a kérelmező 
számára, a települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi 
ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. 
(II.26.) önkormányzati rendelet 17. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

143/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete települési létfenntartási 
támogatást állapít meg természetbeni ellátásként özv. Dosztály Istvánné 
Monor, Damjanich u. 17. sz. alatti lakosnak, és 10 mázsa tűzifát utal ki a 
kérelmező számára, a települési támogatásról, az egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 
5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 17. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 



Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

144/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Kolompár 
Jánosné Monor, Cinka P. u. 5/4. sz. alatti lakos természetben nyújtott 
szociális ellátás (tűzifa kiutalása) iránt benyújtott kérelmét, mivel a települési 
támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és 
a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 17. 
§ (2) bekezdésében a kiutalási időszakra meghatározott keret (50 háztartás) 
kimerült. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

145/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Puposné Kis 
Mária Monor, Cinka P. u. 7024 hrsz. alatti lakos természetben nyújtott 
szociális ellátás (tűzifa kiutalása) iránt benyújtott kérelmét, mivel a települési 
támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és 
a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 17. 
§ (2) bekezdésében a kiutalási időszakra meghatározott keret (50 háztartás) 
kimerült. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

146/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Vidák János 
László Monor, Tó u. 16. sz. alatti lakos természetben nyújtott szociális 
ellátás (tűzifa kiutalása) iránt benyújtott kérelmét, mivel a települési 
támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és 
a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 17. 
§ (2) bekezdésében a kiutalási időszakra meghatározott keret (50 háztartás) 
kimerült. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 



 
147/2016. (II. 18.) KT határozat 

 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Treznyák 
András 1095 Budapest, Ipar u. 15. 4/11. sz., tartózkodási hely: Monor, 
Téglaházi dűlő 011978/0002. hrsz. alatti lakos elemi kár elhárításához 
benyújtott települési támogatás iránti kérelmét, mivel a helyszíni szemlén 
készült felmérés szerint „a keletkezett épületkárok – ugyan a pincében lévő 
eltakart épület főfalain szerkezeti károsodásra utaló repedések, egyéb jelek 
nem utalnak tartószerkezeti károsodásra – a lakhatást nem korlátozzák, nem 
befolyásolják.” 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal (Darázsi Kálmán 
alpolgármester nem szavazhatott) az alábbi határozatot hozta: 

 
 

148/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Oláh 
Józsefné Monor, Tó u. 18. sz. alatti lakos természetben nyújtott szociális 
ellátás (tűzifa kiutalása) iránt benyújtott kérelmét elutasító 2016. január 15-
én kelt 27-233-1/2016. számú elsőfokú határozat ellen benyújtott 
fellebbezését és a hivatkozott első fokú határozatot helyben hagyja, mivel a 
települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele 
szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II.26.) sz. 
önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdésében a kiutalási időszakra 
meghatározott keret (50 háztartás) kimerült. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal (Darázsi Kálmán 
alpolgármester nem szavazhatott) az alábbi határozatot hozta: 

 
 

149/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Turi Sándor 
Monor, Strázsahegy 10037 hrsz. alatti lakos természetben nyújtott 
szociális ellátás (tűzifa kiutalása) iránt benyújtott kérelmét elutasító 2016. 
január 15-én kelt 27-242-1/2016. számú elsőfokú határozat ellen benyújtott 
fellebbezését és a hivatkozott első fokú határozatot helyben hagyja, mivel a 
települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele 
szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II.26.) sz. 
önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdésében a kiutalási időszakra 
meghatározott keret (50 háztartás) kimerült. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 



Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással (Darázsi Kálmán 
alpolgármester nem szavazhatott) az alábbi határozatot hozta: 

 
 

150/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Kriskó 
Jánosné Monor, Széchenyi u. 12. sz. alatti lakos természetben nyújtott 
szociális ellátás (tűzifa kiutalása) iránt benyújtott kérelmét elutasító 2016. 
január 15-én kelt 27-244-1/2016. számú elsőfokú határozat ellen benyújtott 
fellebbezését és a hivatkozott első fokú határozatot helyben hagyja, mivel a 
települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele 
szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II.26.) sz. 
önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdésében a kiutalási időszakra 
meghatározott keret (50 háztartás) kimerült. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal (Darázsi Kálmán 
alpolgármester nem szavazhatott) az alábbi határozatot hozta: 

 
 

151/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Farkas 
Józsefné Monor, Cinka P. u. 1/1. sz. alatti lakos természetben nyújtott 
szociális ellátás (tűzifa kiutalása) iránt benyújtott kérelmét elutasító 2016. 
január 15-én kelt 27-32-1/2016. számú elsőfokú határozat ellen benyújtott 
fellebbezését és a hivatkozott első fokú határozatot helyben hagyja, mivel a 
települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele 
szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II.26.) sz. 
önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdésében a kiutalási időszakra 
meghatározott keret (50 háztartás) kimerült. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 
Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal (1 fő nem szavazott) az alábbi 

határozatot hozta: 
 
 

152/2016. (II. 18.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Balogh 
Jánosné Monor, Zöldmező u. 16. sz. alatti lakos természetben nyújtott 
szociális ellátás (tűzifa kiutalása) iránt benyújtott kérelmét elutasító 2016. 
január 15-én kelt 27-32-1/2016. számú elsőfokú határozat ellen benyújtott 
fellebbezését és a hivatkozott első fokú határozatot helyben hagyja, mivel a 
települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele 
szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II.26.) sz. 



önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdésében a kiutalási időszakra 
meghatározott keret (50 háztartás) kimerült. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

153/2016. (II. 29.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja Monor Város Önkormányzat 2015. 
évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. számú 
módosításáról készült független könyvvizsgálói véleményt. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
 dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

154/2016. (II. 29.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési 
támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és 
a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) számú rendelet 9. § (4) 
bekezdés szerint – a temetkeztetéssel foglalkozó helyi gazdálkodó 
szervezetek véleményét figyelembe véve - a temetési segély alapját képező 
összeget az előző évi mértékkel megegyezően 173.615,- Ft összegben 
állapítja meg 2016. évre vonatkozóan, azaz az önkormányzati rendeletet e 
körben nem módosítja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
 dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

155/2016. (II. 29.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az 
igazságügyi ingatlan szakértő 168.900.000,- Ft összegű értékbecslését a 
Monor, Balassa utca 5219/2 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan. 
A Képviselő-testület elfogadja a GHW Kft. nettó 158 millió forint összegű 
eladási ajánlatát. 

Határidő: azonnal 



Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
 dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

156/2016. (II. 29.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Monori 
Városfejlesztő Kft-t a Városi Sportcsarnok projekt előkészítésével és 
megvalósításával kapcsolatos feladatok teljes körű ellátásával, valamint a 
megvalósulás után az üzemeltetési feladatok ellátásával. A Monori 
Városfejlesztő Kft-t jelöli meg a projekttel kapcsolatos megbízási 
szerződések, az 5219/2 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában nettó 158 millió 
forint értékű adásvételi szerződés és vállalkozási szerződések 
megbízójának, megrendelőjének, azzal, hogy a szerződéskötésekkel 
kapcsolatos szabályozás, jogosultság külön egy keretszerződés keretében 
kerül rögzítésre. A projekttel kapcsolatos szerződések fedezete a 
2006/2015. (XII. 29.) számú kormányhatározat szerint Monor Város 
Önkormányzata részére, Városi Sportcsarnok előkészítésére és 
megvalósítására biztosított forrás lesz, mely átadásra kerül a Monori 
Városfejlesztő Kft-nek. I. ütemben az előkészítés támogatására biztosított 
250 millió forint kerül átadásra a Kft.-nek, amely a terület vételárának 
fedezete is. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
 dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Forgách Tamás irodavezető 
 Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

157/2016. (II. 29.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori 
Városfejlesztő Kft. átalakítását Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-vé, 
egyúttal felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a társaság 
ügyvezetőjét, hogy járjanak el a társaság átalakítása ügyében. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
 dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 dr. Ugrin Dániel aljegyző 
 Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

158/2016. (II. 29.) KT határozat 
 



Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Sportcsarnok 
előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos beszerzési és 
közbeszerzési tevékenység ellátására a beérkezett ajánlatok alapján 
nyertesnek a K&Z Horizontal Kft-t (6000 Kecskemét, Szövetség tér 5.) 
választja ki. 
Egyúttal felhatalmazza a Monori Városfejlesztő Kft-t, annak ügyvezetőjét, 
hogy a nyertes ajánlattevővel kösse meg a 9.000.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 
11.430.000,- Ft összegű megbízási szerződést a nyertes ajánlattevővel. 
Fedezet a 2006/2015. (XII. 29.) számú kormányhatározat szerint Monor 
Város Önkormányzata részére, Városi Sportcsarnok előkészítésére 
biztosított 250 millió Ft. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
 dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Forgách Tamás irodavezető 
 Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

159/2016. (II. 29.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Monori 
Városfejlesztő Kft-t, a Polgármesteri hivatal MÜVÁK Irodáját és a 
közbeszerzési szakértőt, hogy a következő soros képviselő-testületi ülésre 
készítse elő a Városi Sportcsarnok előkészítésével és megvalósításával 
kapcsolatos beszerzési és közbeszerzési eljárásokat a tervező és a műszaki 
ellenőr kiválasztására vonatkozóan. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
 dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

160/2016. (III. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monor Város Önkormányzat 
ingatlan vagyonában 2015. évben bekövetkezett változásokról szóló 
tájékoztatót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

161/2016. (III. 10.) KT határozat 
 



Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások 
Bizottsága bizottsági keretét Monor Város Önkormányzatának 2016. évi 
költségvetésében a jelenlegi 3.000.000 Ft összegről 4.500.000 Ft összegre 
emeli. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

162/2016. (III. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően az Emberi Erőforrások Bizottsága pénzügyi 
keretét az „A” és „B” komponens mellett kiegészíti a gyermekek nyári 
táboroztatására vonatkozó „C” komponenssel. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

163/2016. (III. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja az ügyeleti alapellátás 2015. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatót azzal, hogy kérik az alapellátást nyújtó 
céget, építsen ki központi ügyeleti telefont. Továbbá tájékoztató anyagot kér 
arra vonatkozóan, mely esetekben kérhetnek a betegek ügyeleti ellátást. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

164/2016. (III. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja, hogy az Emberi Erőforrások 
Bizottsága bizottsági keretére („A” és „B” komponens) kiírandó pályázati 
felhívásban a pályázat benyújtási, beérkezési határideje 2016. május 2-án 
16:00 óra legyen, a pályázat elbírálási határideje pedig: a 2016. május havi 
soros képviselő-testületi ülés. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 



 dr. Ugrin Dániel aljegyző 
 Burján Sándor ügyintéző 
 Benkőné Henke Zsuzsánna Magdolna ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

165/2016. (III. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy az 
Emberi Erőforrások Bizottsága bizottsági keretében a „C” komponensre is 
pályázati felhívást ír ki, melynek benyújtási, beérkezési határideje 2016. 
május 2-án 16:00 óra, a pályázat elbírálási határideje pedig: a 2016. május 
havi soros képviselő-testületi ülés. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 dr. Ugrin Dániel aljegyző 
 Burján Sándor ügyintéző 
 Benkőné Henke Zsuzsánna Magdolna ügyintéző 

 
 
 
Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal (1 fő nem szavazott) az alábbi 

határozatot hozta: 
 
 

166/2016. (III. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja Monor Város Önkormányzata 2016. 
évi Közbeszerzési Tervét. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

167/2016. (III. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monor Város Önkormányzata 
fenntartásában álló intézmények és a tulajdonában álló Vigadó és Kulturális 
Civil Központ Np. Kft., valamint a Monori Városfejlesztő Np. Kft. 
közbeszerzési és beszerzési szabályzatát. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Hanzelik Andrea ügyvezető 
 Rajki László ügyvezető 

 
 
 
 



Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

168/2016. (III. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori 
Városfejlesztő Kft által koordinált projektekről szóló beszámolót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

169/2016. (III. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori 
Városfejlesztő Nonprofit Kft. SZMSZ-ének előterjesztés szerinti módosítását. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

170/2016. (III. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Monor Város 
Önkormányzata és a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. között létrejövő, a 
Városi Sportcsarnok előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos 
keretszerződést. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Forgách Tamás irodavezető 
 Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

171/2016. (III. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monori Városfejlesztő Kft. 2016. 
évi közbeszerzési tervét. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 



 Rajki László ügyvezető 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

172/2016. (III. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Városi 
Sportcsarnok előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos tervezői 
tevékenység ellátására vonatkozó ajánlatkérési felhívást és dokumentációt. 
Ajánlattételre az alábbi cégek kerüljenek felkérésre: 

1. 12:00 Építészműhely Mérnöki Szolgáltató Kft. (2040 Budaörs, Halom 
utca 7.) 

2. A3ÉPÍTÉSZ Kft. (1131 Budapest, Vőlegény utca 60.) 
3. ST-RASZTER Kft. (1052 Budapest, Deák Ferenc utca 23. 3. em. 2.) 
4. HAEMUS Kft. (2016 Leányfalu, Puszta Sándor utca 12.) 

Egyúttal felhatalmazza a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t az eljárás 
lefolytatására, a kiválasztással kapcsolatos döntési javaslat előkészítésére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

173/2016. (III. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Városi 
Sportcsarnok előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos műszaki 
ellenőri tevékenység ellátására vonatkozó közbeszerzési ajánlati felhívást és 
dokumentációt. Ajánlattételre az alábbi cégek kerüljenek felkérésre: 

1. C.S.T.-Komplex Kft. (1137 Budapest Pozsonyi út. 26.) 
2. F-SZER Kft. (1119 Budapest, Etele út 27. 4. em. 15.) 
3. ARENDA Consult Kft. (9552 Vásárosmiske, Petőfi S. u. 16.) 
4. NEGA 97 Beruházó és Fővállalkozó ZRt. (1119 Budapest Etele út 59-61.) 

Egyúttal felhatalmazza a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t az eljárás 
lefolytatására, a kiválasztással kapcsolatos döntési javaslat előkészítésére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

174/2016. (III. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Galamb és 
Kisállattenyésztők Országos Szövetségével a monori 3055, 3056, 3057, 



3059 hrsz.-ú ingatlanok tekintetében vásártartás céljára kötött 
területhasználati szerződés felmondását visszavonja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

175/2016. (III. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Balassa Bálint utca 5219/2 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásával kapcsolatos 
szerződés elkészítésével a Monori Városfejlesztő Np. Kft. Veresné dr. Kispál 
Ágnes ügyvédet bízza meg nettó 500.000,- Ft díjazás mellett. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 
Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal (1 fő nem szavazott) az alábbi 

határozatot hozta: 
 
 

176/2016. (III. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy 
módosítja Településszerkezeti Tervét, Helyi Építési Szabályzatát és a 
mellékletét képező Szabályozási Tervét a Balassa Bálint utcai tömbre 
vonatkozóan. A tervezési feladattal a 88/2016.(II.18.) sz. határozattal a teljes 
felülvizsgálatra kiválasztott tervező Völgyzugoly Műhely Kft.-t bízza meg a 
szerződése keretén belül, korábbi határidejű részfeladatként. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Gubán Sándor főépítész 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

177/2016. (III. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tesz-Vesz Óvoda 
felújítása projekt közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységének ellátására 
az alábbi cégektől kér árajánlatot: 

1. Imperial Tender Közbeszerzési és Tanácsadó Kft. (1024 Budapest, 
Buday L. u. 2. I/2.) 

2. KÖZ-BER Kft. (6000 Kecskemét, Dsida Jenő utca 13.) 



3. Dél-Alföldi Fejlesztési, Közbeszerzési és Tanácsadó Kft. (1024 Budapest, 
Fény utca 16. I. em.) 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

178/2016. (III. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tesz-Vesz Óvoda 
felújítása projekt műszaki ellenőri tevékenységének ellátására az alábbi 
cégektől kér árajánlatot: 

1. Éporg M & Z Bt. (6000 Kecskemét, Madách I. u. 19.) 
2. ARENDA Consult Kft. (9552 Vásárosmiske, Petőfi S. u. 16.) 
3. FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt. (1138 Budapest, 

Váci út 140. BC Irodaház III. emelet) 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

179/2016. (III. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő - testülete felhívja Monor Város 
Polgármesterét, hogy a településkép javítása érdekében önkormányzati 
hatósági döntés keretében, meghatározott időn belüli helyrehozatali 
kötelezettséget írjon elő a Monor, 5257 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosának. A 
döntés tárgya az ingatlanon található településképet rontó állapotú-, Balassi 
lakóparkban lakókat és a monori lakosságot zavaró építmény 
helyrehozatala, vagy elbontása legyen. A döntés közlésével egyidejűleg a 
képviselő-testület megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a kötelezettség 
tényének ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése érdekében. A 
kötelezettség megszűnését követően 15 munkanapon belül a képviselő-
testület az erről szóló határozat közlésével egyidejűleg a kötelezettség 
tényének az ingatlan-nyilvántartásból való törlése érdekében megkeresi az 
ingatlanügyi hatóságot. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Orosházi Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

180/2016. (III. 10.) KT határozat 
 



Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi támogatását adja a 
Limber Ipari és Kereskedelmi Kft. kérelméhez, mely arra vonatkozik, hogy 
áramelosztó szabályozó készülék gyártás, járművillamosság-elektronikai 
készülék gyártás, szerszámgyártás és fémmegmunkálás tevékenységet 
végezhessenek a Monor, 014/3 hrsz. alatti ingatlanon. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Orosházi Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

181/2016. (III. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az írásos 
előterjesztésben felsorolt járdák felújítását. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Herner István ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

182/2016. (III. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági áprilisi soros ülésére készüljön 
felmérés a Jászai Mari Általános Iskola Mező utca felőli oldalán lévő járdára, 
a Krúdy Gyula utcában a Zólyom utca és a Somogyi Béla utca közé eső 
járdára, a Jókai utcában a Kölcsey utca és az Ady út közé eső járdára, a 
József Attila utcán a Liliom utca után a legrosszabb állapotban lévő 
járdaszakaszokra, az Ady Endre út és a Dózsa György utca 
kereszteződésében lévő járdára, az Ady Endre út és a Virág utca 
kereszteződésében lévő járdára, a Kistói úton az Esze Tamás utcánál lévő 
járdaszakaszra és a Munkás utca, Táncsics utca, Liszt Ferenc utca alkotta 
közben lévő járdára vonatkozóan. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Herner István ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

183/2016. (III. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Monor Város területén Székely Bertalan utca 6177/1-6177/5 hrsz.-ú 
ingatlanok elől kiindulva a Kinizsi utcáig történő kivitelezési munkálatokhoz 
(csapadékvíz elvezetése a mélyebb ponton elhelyezkedő ingatlanok elől), a 



szükséges előirányzatot Monor Város Önkormányzata 2016. évi 
költségvetésében nettó 3.570.000 Ft + 27 % Áfa összeggel biztosítja. 
Forrása a környezetvédelmi alap. 
Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a Beszerzési Szabályzat szerinti 
eljárási szabályok szerint az előterjesztésben részletezett kivitelezési 
munkával kapcsolatban és lehetőség szerint monori vállalkozóktól kérjen be 
ajánlatot. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Forgách Tamás irodavezető 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Herner István ügyintéző 

 
 
 
Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal (1 fő nem szavazott) az alábbi 

határozatot hozta: 
 
 

184/2016. (III. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a VINCOTTE 
INTERNATIONAL Hungary Kft. által beküldött Monor Város 
Környezetvédelmi Program elkészítésére vonatkozó árajánlatát. Továbbá 
felkéri dr. Zsombok László polgármestert és dr. Urbán Hajnalka jegyzőt a 
szerződés megkötésére. 

Határidő: 2016. év 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Princz Verona ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

185/2016. (III. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a parlagfű-irtással kapcsolatos 
teendők előkészítéséről szóló tájékoztatót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Princz Verona ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

186/2016. (III. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Monori Roma Tabán területén (2200 Monor, Bercsényi u.) lévő közfürdő és 
mosoda felújításához, a szükséges előirányzatot Monor Város 
Önkormányzata 2016. évi költségvetésében bruttó 453.400,- Ft összeggel 
biztosítja. Forrása a működési céltartalék. 



Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Mészáros József ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

187/2016. (III. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy intézkedjen a Beszerzési Szabályzat szerinti eljárási szabályok szerint 
a 186/2016. (III. 10.) KT határozattal jóváhagyott, az előterjesztésben 
részletezett felújítási munkák vállalkozásba adására, a szerződés, vagy 
megrendelés aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Mészáros József ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

188/2016. (III. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. május 1. 
napjától, határozott időtartamra, a Monori Szakorvosi Rendelőintézetnél 
fennálló munkaviszonyának időtartamára, Dr. Kelemen Katalin radiológus 
szakorvost jelöli ki a Monor, Ady E. u. 12-16. sz. alatti, földszinti, 65,05 m2 
alapterületű, komfortos szolgálati lakás bérlőjének. 

A lakbér mértéke a Lakásrendelet szerinti 31.940.-Ft/hó. 

A Képviselő-testület felkéri a KÖVÁL Nonprofit Zrt.-t, hogy a szoba fehérre 
történő átfestését és az előkert rendezését az IKV keret terhére végeztesse 
el, a MÜVÁK Irodát pedig a mérőórák bérlő nevére történő átíratására. 

Határidő: 2016. május 1. 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Takács Endre elnök-igazgató 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Mészáros József ügyintéző 
 Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

189/2016. (III. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek 
megfelelően elfogadja az Ipar utca 4915/4 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó 
értékbecslést. 



Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

190/2016. (III. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek 
megfelelően elfogadja az Ipar utca 4915/4 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó 
pályázati kiírást. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

191/2016. (III. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az önkormányzati működtetésű oktatási intézmények 
terem, tornaterem, aula és egyéb helyiségei tekintetében, a Képviselő-
testület által meghatározott bérleti díjakat alkalmazva bérleti szerződést 
kössön úgy, hogy a bérleti díjat az intézményvezető írásos indoklását 
figyelembe véve mérsékelhesse, illetve különösen indokolt esetben 
eltekintsen a bérleti díj megfizetésétől. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

192/2016. (III. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a József Attila Gimnázium 
és Közgazdasági Szakközépiskola könyvtár helyiségének bérleti díját 
1.000.-Ft/óra összegben határozza meg. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 
 



Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

193/2016. (III. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a Monor Város Helyi 
Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló többször módosított 11/2004.(IX.20.) 
számú Ök. rendeletének 6. §. (1) bekezdése értelmében a Szabályozási 
Terven (SZT) jelölteknek megfelelően belterületbe vonja a jelenlegi Monor, 
11640, 11653/3, 11653/4 hrsz.-ú ingatlanokat (kialakuló belterületi helyrajzi 
szám: 8054, 8055, 8056).  

Felhatalmazza a polgármestert a változási vázrajz aláírására, és egyúttal 
felhívja a jegyzőt, hogy a Képviselő – testület döntéséről keresse meg az 
érintetteket és a Pest Megyei Kormányhivatal Monor Járási Hivatala 
Földhivatali Osztályát. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

194/2016. (III. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el Kaldenekker 
Ferenc és társai ajánlatát a Kenderes alján lévő, mindösszesen 281 m2 
területű ingatlanuk, és az önkormányzat tulajdonában lévő, 094/15 hrsz.-ú, 
2,8320 hektár területű, szántó művelési ágú ingatlan értékkülönbözet nélküli 
cseréjére. 

Határidő: kiértesítésre azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

195/2016. (III. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monori Szakorvosi Rendelőintézet, 
a Monori József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, az 
Ökumenikus Segélyszervezet és a Bárka Családi Napközi és Játszóház 
tájékoztatóját a 2015. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 
 



Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

196/2016. (III. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi mértékkel 
megegyező összegben, 50.000,- Ft/hó, azaz évi 600.000,- Ft összeggel 
2016. január hónaptól visszamenőlegesen támogatást nyújt a Bárka Családi 
Napközi és Játszóház 2016. évi működéséhez. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

197/2016. (III. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bárka 
Családi Napközi és Játszóház 2016. évi működéséhez nyújtandó 
önkormányzati támogatás forrása a szociális keret legyen. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

198/2016. (III. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség 
Beiratkozási Programját 100.000,- Ft összeggel támogatja, azzal a 
szándékkal, hogy lehetőség szerint Kárpátalján, a Beregszász településen 
élő gyermekek magyar iskolába történő beiratkozására legyen fordítva ez az 
összeg. Forrás az általános tartalék. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 
Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal (1 fő nem szavazott) az alábbi 

határozatot hozta: 
 
 

199/2016. (III. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monori Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 2015. évi támogatásairól szóló tájékoztatót. 

Határidő: azonnal 



Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
dr. Urbán Hajnalka jegyző 

 Forgách Tamás irodavezető 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

200/2016. (III. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 100.000,- Ft összeggel 
támogatja a Monori Rendőrkapitányság kérelmét, mely dr. Zacher Gábor 
előadásának megtartására vonatkozik. Forrás az általános tartalék. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

201/2016. (III. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, legyen új 
arculata az Önkormányzatnak, és készüljenek a meglévő terv mellé további 
variációk. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

202/2016. (III. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hívjon 
össze az Emberi Erőforrások Bizottsága rendkívüli ülést, melyen a Monor 
Város területén háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátást 
nyújtó egészségügyi szolgáltatók 2015. évi tevékenységéről készült 
beszámolók legyenek napirendre tűzve és térjenek ki a Monori Szakorvosi 
Rendelőintézet működésével kapcsolatos problémák megvitatására is. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

203/2016. (III. 10.) KT határozat 
 



Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Országos 
Mentőszolgálat Monori Mentőállomásának kérelmét, a 84/2016. (II. 18.) KT 
határozattal biztosított támogatás összegét 500.000,- Ft-tal megemeli. 
Forrás az általános céltartalék. 

Határidő: kiértesítésre azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

204/2016. (III. 10.) KT határozat 
 

„Monor Város közigazgatási területén helyi menetrend szerinti autóbuszos 
személyszállítási tevékenység végzése kizárólagos joggal, valamint a 
személyszállítási tevékenységgel összefüggő előkészítési, irányítási és 
ellenőrzési feladatok végrehajtása” tárgyú pályázat kapcsán Monor Város 
Önkormányzata az alábbi döntést hozza: 

Az alkalmassági előírásoknak megfelelő, érvényes és az összességében 
legelőnyösebb ajánlatot mindkét változat tekintetében 80 ponttal a 
VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt (1091 Budapest, Üllői út 131.) – mint egyedüli 
ajánlattevő - tette. 

Monor Város Képviselő-testülete az egyes változatok részletes elemzése, az 
ajánlat értékelése alapján az I. változatot fogadja el és a személyszállítási 
szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 25. (1) bekezdése alapján 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a közszolgáltatási szerződést 2016. 
május 1 - 2018. április 30-ai időtartamra az I. számú változatra a 
VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt-vel megkösse. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

205/2016. (III. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, 
folytasson tárgyalásokat a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.-vel arra 
vonatkozóan, hogy a Monor Város közigazgatási területén helyi menetrend 
szerinti autóbuszos személyszállítási tevékenység végzésére a 
pályázatukban vállaltnál jobb állapotú, fiatalabb, lehetőség szerint alacsony 
padlós járműveket használjanak, illetve a helyközi menetrendű buszokat is 
használhassák helyi közlekedésre az utazók. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 

 



Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

206/2016. (III. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a MŰVÁK 
Irodát, készítsen a helyi buszjárathoz szükséges buszmegállókról felmérést 
és költségbecslést. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

207/2016. (III. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát szükségesnek tartja, ahhoz 
hozzájárul. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Ugrin Dániel aljegyző 
 Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

208/2016. (III. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatával kapcsolatos 
szükséges intézkedéseket tegye meg, és a felülvizsgált Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot terjessze a Képviselő-testület elé. 

Határidő: 2016. április havi soros képviselő-testületi ülés 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Ugrin Dániel aljegyző 
 Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

209/2016. (III. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Mária Rádió Frekvencia Kft. (8200 
Veszprém, Házgyári út 7.) rádió-adó és antenna telepítésére, felszerelésére 
és üzemeltetésére vonatkozó Befogadó Nyilatkozatot. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 



 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

210/2016. (III. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a két ülés 
közötti fontosabb eseményekről és intézkedésekről adott írásos és szóbeli 
polgármesteri jelentést. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

211/2016. (III. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
Varga Gyöngyi Monor, Bajcsy-Zs. u. 92/4 szám alatti lakos elemi kár 
(ingatlan beázása) miatt benyújtott kérelme ügyében a MŰVÁK Iroda mérje 
fel az ingatlan állapotát, illetve állapítsa meg, hogy az elemi kár a lakhatást 
mennyire befolyásolja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

212/2016. (III. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja László 
András és neje Monor, Mátyás király u. 3. IV/13. sz. alatti lakosok lakbér 
támogatási kérelmét, tekintettel arra, hogy az önkormányzat tulajdonában 
álló lakások és helyiségek bérletére, cseréjére, valamint elidegenítésére 
vonatkozó szabályokról szóló 15/1996. (VII.11.) önkormányzati rendelet 12. 
§ (6) bekezdésében meghatározott mértéket meghaladja a családban az 
egy főre eső igazolt jövedelem. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

213/2016. (III. 10.) KT határozat 
 



Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Rózsa 
Annamária Monor, Malomhegy u. 4. sz. alatti lakos önkormányzati lakás 
iránt benyújtott kérelmét. 
A környezettanulmány alkalmával feltárt rossz szociális körülmények miatt a 
Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, értesítse a Monori Járási 
Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztályát, valamint a Monor és Térsége 
Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálatot, tekintettel arra, 
hogy a családban hét kiskorú gyermek él. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

214/2016. (III. 29.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Sportcsarnok 
előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos tervezői tevékenység teljes 
körű ellátásával kapcsolatban beérkezett ajánlatok alapján nyertesnek az 
A3ÉPÍTÉSZ Kft-t (1131 Budapest, Vőlegény utca 60.) választja ki. 

Egyúttal felhatalmazza a Monori Városfejlesztő Kft-t, annak ügyvezetőjét, 
hogy a nyertes ajánlattevővel kösse meg az 58.930.000,- Ft + Áfa, azaz 
bruttó 74.841.100,- Ft összegű megbízási szerződést. Fedezet a 2006/2015. 
(XII. 29.) számú kormányhatározat szerint Monor Város Önkormányzata 
részére, Városi Sportcsarnok előkészítésére biztosított 250 millió Ft. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Forgách Tamás irodavezető 
 Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

215/2016. (III. 29.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A Tesz-Vesz Óvoda 
felújítása” című projekttel kapcsolatosan beérkezett közbeszerzési 
tevékenység ellátására vonatkozó ajánlatok alapján nyertesnek a KÖZ-BER 
Kft-t (6000 Kecskemét, Dsida Jenő utca 13.) választja ki. 

Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, 
hogy kössék meg a nyertessel a 230.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 292.100,- Ft 
összegű megbízási szerződést. Fedezet Monor Város Önkormányzatának 
„A Tesz-Vesz Óvoda felújítása” című projekt költségvetése. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Forgách Tamás irodavezető 
 Rajki László ügyvezető 

 
 



Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

216/2016. (III. 29.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A Tesz-Vesz Óvoda 
felújítása” című projekttel kapcsolatosan beérkezett műszaki ellenőri 
tevékenység ellátására vonatkozó ajánlatok alapján nyertesnek az Éporg M 
& Z Bt-t (6000 Kecskemét, Madách I. u. 19.) választja ki. 

Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, 
hogy kössék meg a nyertessel a 200.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 254.000,- Ft 
összegű megbízási szerződést. Fedezet Monor Város Önkormányzatának 
„A Tesz-Vesz Óvoda felújítása” című projekt költségvetése. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Forgách Tamás irodavezető 
 Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

217/2016. (III. 29.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja, hogy 
az Önkormányzat pályázatot nyújtson be kisméretű műfüves pálya építésére 
vonatkozóan. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 

 Mészáros József ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

218/2016. (III. 29.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzata a 76/2012. (II.28.) számú testületi 
határozatával elfogadott alaptevékenységéhez tartozó szakfeladatok 
rendjéről szóló szabályzatát (továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint 
módosítja: 

3. A Szabályzat 2. pontjának Kormányzati funkcióinak alkalmazandó 
rendje (a funkció kód és a funkció elnevezésének megjelenítésével) fejezete 
kiegészül a  

„ 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai, 
 045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása, 
 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés ” kormányzati funkcióval. 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő–testülete jelen módosítással 
egységes szerkezetben fogadja el a Monor Város Önkormányzata 
alaptevékenységéhez tartozó szakfeladatok rendjéről szóló szabályzatát. 

Határidő: A változásoknak a MÁK törzskönyvi nyilvántartásában történő 
átvezetésének az időpontja 



Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
dr. Urbán Hajnalka jegyző 

 dr. Ugrin Dániel aljegyző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

219/2016. (III. 29.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a LED fal 
megvásárlásával kapcsolatos döntésre az áprilisi soros ülésén tér vissza. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Vigadó Kulturális és Civil Központ Np. 
Kft.-t, egyeztessen az ajánlatadókkal arról, hogy az ajánlatukat terjesszék ki 
a sportpályára egy eredményjelző tábla beszerzésére is, továbbá arról, hogy 
az áprilisi soros ülés utáni megrendelés esetén milyen szállítási határidővel 
tudják vállalni a beszerzést. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Hanzelik Andrea ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

220/2016. (III. 29.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Völgyzugoly Műhely 
Területfejlesztő és Tervező Kft. (2083 Solymár, Bimbó u. 20.) 300.000,- Ft + 
ÁFA összegű tervezési ajánlatát Monor Város Helyi Építési Szabályzatának 
egyszerűsített eljárás keretében történő módosítására a Városi Sportcsarnok 
építésére szolgáló Balassa Bálint utcai telek vonatkozásában. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Gubán Sándor főépítész 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

221/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monor Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség, Monor Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről szóló beszámolót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kristóf Sándor tű. őrnagy tűzoltóparancsnok 

 
 
 



Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

222/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monori Rendőrkapitányság 2015. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Baár Pál c. r. ezredes kapitányságvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület név szerinti szavazással 9 igen – egyhangú - szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 

 
 

223/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Tárgy: A Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft., mint ajánlatkérő által a 
„Monor Városi Sportcsarnok” projekt megvalósításához szükséges 
építési műszaki ellenőri feladatok ellátása” szerződéshez rendelt 
elnevezésű szolgáltatás beszerzésére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) 
pontja alapján a 115. §-ában foglaltak alkalmazásával kiírt nyílt 
közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés 
 

A Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft., mint ajánlatkérő nevében Monor 
Város Képviselő-testülete a tárgyi közbeszerzési eljárás lezárására az 

alábbi döntést hozza, figyelemmel a beérkezett ajánlatok bírálatára 
létrehozott Bírálóbizottság szakvéleményében és döntési javaslatában 

foglaltakra:  
 
Érvénytelen ajánlatok: 
 
- C.S.T. – Komplex Kft. (1137 Budapest, Pozsonyi út 26.): az ajánlat a 
Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen, mivel az ajánlattevő 
nem igazolta megfelelően a szerződés teljesítéséhez szükséges 
alkalmassági követelményeknek való megfelelést az alábbiakban: 

1) Az ajánlata 5. oldalán a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan 
benyújtott nyilatkozatában az ajánlattételi felhívás „n.1.2) Műszaki és 
szakmai alkalmasság” pontját jelöli meg, mint amelynek igazolása 
érdekében az ajánlattevő a nyilatkozatában feltüntetett szervezetek 
kapacitására is támaszkodik. Tekintettel arra, hogy az ajánlattételi 
felhívásban nincs műszaki és szakmai alkalmassági követelmény előírva, 
hanem a Kbt. 65. § (1) c) pontja alapján „A gazdasági szereplő letelepedése 
szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre, vagy a letelepedés 
szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, 
kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó feltételek” szerepelnek 
alkalmassági követelményként az n.1.3) pontban, ezért ajánlatkérő felhívta 
ajánlattevőt, hogy hiánypótlásként nyújtsa be arra vonatkozó nyilatkozatát, 
hogy a megnevezett szervezetek kapacitására az ajánlattételi felhívás n.1.3) 
pontjában foglalt alkalmassági követelmény igazolása érdekében 
támaszkodik (közbeszerzési dokumentumokban kiadott 4. sz. minta 
alkalmazható). Ajánlattevő a hiánypótlást nem teljesítette. 

2) Ajánlatkérő felhívta ajánlattevőt, hogy hiánypótlásként nyújtsa be a 
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában az 



ajánlattételi felhívás n.2.1.2) pontjában előírt, a kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt 
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a 
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a 
szerződés teljesítésének időtartama alatt, a kötelezettségvállalásnak a Kbt. 
65. § (9) bekezdésében foglaltakat is alá kell támasztania. Ajánlattevő a 
hiánypótlást nem teljesítette. 
 
- F-SZER Kft. (1119 Budapest, Etele út 27. IV/15.): az ajánlat a Kbt. 73. § 
(1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel 
meg az ajánlattételi részvételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő 
által előírt formai követelményeit, az alábbiak miatt: 

1) Ajánlatkérő felhívta ajánlattevőt, hogy hiánypótlásként nyújtsa be az 
ajánlattevő 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási 
címpéldányát, v. aláírás-mintáját. (Ajánlattételi felhívás w.12. pont.). 
Ajánlattevő a hiánypótlást nem teljesítette. 

2) Ajánlattevő ajánlatában a 10. oldalon megjelölt névjegyzéki 
számokon nyilvántartott szakemberek tekintetében nem dönthető el 
egyértelműen, hogy azok – ajánlattevő nyertessége esetén a közbeszerzési 
eljárás eredményeként megkötött – szerződés teljesítésében ajánlattevői 
részről milyen jogcímen vesznek részt, tekintve, hogy az ajánlatában arról 
nyilatkozik, hogy alvállalkozót nem kíván igénybe venni, viszont a Kbt. 3. § 2. 
pontja alapján a szakemberek minősülhetnek alvállalkozónak is. A 
szakemberek szerződés teljesítésében való részvétele jogcímének 
tisztázására ajánlatkérő felhívta ajánlattevőt, hogy adjon írásban 
felvilágosítást arról, hogy azok – ajánlattevő nyertessége esetén a 
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött – szerződés teljesítésében 
ajánlattevői részről milyen jogcímen vesznek részt. Ajánlattevő a kért 
felvilágosítást nem adta meg.  
 
Az eljárásból kizárásra kerülő gazdasági szereplő: nincs. 

 
A Kbt. 69. § (3) bekezdése szerinti ajánlatok és azok értékelési 
szempontok szerinti értékelése:  
- NEGA 97 Beruházó és Fővállalkozó Zrt., (1119 Budapest, Etele út 59-61.) 
- ARENDA CONSULT Kft. (9552 Vásárosmiske, Petőfi Sándor utca 16.) 
A Kbt. 69. § (3) bekezdése szerinti ajánlatok értékelési szempontok szerinti 
értékelése: a mellékelt összegezésben. 
 
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető 
ajánlattevő neve, címe:  
ARENDA CONSULT Kft., 9552 Vásárosmiske, Petőfi Sándor utca 16. A 
nevezett ajánlattevő az alkalmassági követelmények és a kizáró okok 
tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt 
igazolási kötelezettségének eleget tett. 
 
Eljárás eredménye: az eljárás eredményes. 
 
Az eljárás nyertese:  
ARENDA CONSULT Kft. 
9552 Vásárosmiske, Petőfi Sándor utca 16. 
Kért ellenszolgáltatás összege (Ajánlati ár): nettó 10.000.000,- Ft + ÁFA 
2.700.000,- Ft = bruttó 12.700.000,- Ft 
Műszaki ellenőri jelenlét átlagos gyakorisága a tervezési fázisban 
(konzultációkon való részvétel): 4 alkalom/hónap 
Építési műszaki ellenőrzés átlagos gyakorisága a kivitelezés alatt: 16 
alkalom/hónap 
 



A nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötés időpontja: 2016.04.21. 
 
Melléklet: 1 pld. összegezés 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

224/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a tervező A3 
ÉPÍTÉSZ Kft. által bemutatott „koncepció terveket”, és egyben hozzájárul a 
„koncepció tervek” alapján az engedélyes tervek elkészítéséhez Az 
engedélyes tervek elkészítéséhez az alábbi ajánlásokat teszi: 
- lehetőség szerint a világításnál LED izzókat alkalmazzanak, 
- a nappali világítást akkora méretű és számú felülvilágító kupolával oldják 

meg, amelyek mellett normál nappali fényviszonyoknál nem lesz szükség 
világításra, 

- a csapadékvíz összegyűjtésének lehetőségét vizsgálják meg, 
- megfelelő légtechnika kerüljön kialakításra. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Rajki László ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

225/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza a 
Településszerkezeti Terve, Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 
módosítását az M4 gyorsforgalmi út vonatkozásában. 
A településrendezési eszközök módosításának egyeztetését és elfogadását 
a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 32.§ (6) bekezdés alapján, a 40. § szerinti 
tárgyalásos eljárási szabályozás szerint kívánja végrehajtani. 
Felkéri a Polgármestert a terveztetés és véleményeztetés megindítására. 
Határidő: azonnal 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Gubán Sándor főépítész 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

226/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy az M4 
gyorsforgalmi út nyomvonalával kapcsolatos településrendezési eszközök 
módosításának tervezésére saját forrás nem áll rendelkezésre. 



Felhatalmazza a Polgármestert a NIF Zrt.-vel és a kiválasztott tervezővel 
kötendő háromoldalú tervezési szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Gubán Sándor főépítész 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

227/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az M4 gyorsforgalmi út 
nyomvonalával kapcsolatos településrendezési eszközök módosításának 
tervezésére, a beszerzési szabályzatnak megfelelően beérkezett ajánlatok 
közül a Völgyzugoly Műhely Területfejlesztő és Tervező Kft. ajánlatát fogadja 
el és vele kíván szerződést kötni. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Gubán Sándor főépítész 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

228/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monori Polgárőr Közhasznú 
Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót, egyidejűleg 
kezdeményezi az Egyesület névváltozása miatt az Önkormányzattal 
korábban kötött megállapodásnak az emiatti kiegészítését. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

229/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a közterület felügyelők 2015. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót azzal a kiegészítéssel, hogy a MŰVÁK 
Iroda hívja fel a közterület felügyelők figyelmét, fokozott figyelemmel és 
nagyobb aktivitással járjanak el az illegális hulladéklerakással kapcsolatban. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 

 



Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

230/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a mezőőrök 2015. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Veres András mezőőr 
Csernus Krisztián mezőőr 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

231/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monor Város területén házi orvosi, 
házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátást nyújtó egészségügyi 
szolgáltatók 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

232/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monori Gondozási Központ 2015. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót, és megköszöni az érintett dolgozók 
tavalyi évben végzett munkáját. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Orosz Csabáné intézményvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

233/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
Monor Város Önkormányzatának 2015. évi beszámolója elfogadását 
követően visszatér a Monori Gondozási Központ korábbi vezető gondozónői, 
adminisztrátori álláshely igényére, és a határozott idejű gondozónői státusz 
meghosszabbítására vonatkozó előterjesztés megvitatására. 



Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Orosz Csabáné intézményvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

234/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Védőnői 
Szolgálat kérelmét azzal, hogy a szociálisan rászorulók az ingyenes IUD 
(spirál) eszköz iránt benyújtott, a Védőnői Szolgálat által is javasolt kérelmét 
a települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi 
ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. 
(II.26.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint átruházott hatáskörben 
a Polgármester egyedi döntéssel bírálja el természetbeni juttatásként. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

235/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a KÖVÁL Np. Zrt. 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos tájékoztatóját. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Takács Endre elnök-igazgató 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

236/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
KÖVÁL Np. Zrt.-t a Monor Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási 
szerződésén a jogszabályváltozásokból eredő kötelező módosítások 
átvezetésére annak érdekében, hogy a szerződés a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. által előírt 
adatszolgáltatásnak megfeleljen, továbbá felhatalmazza a polgármestert a 
szerződésmódosítás aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Takács Endre elnök-igazgató 



Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

237/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, folytasson tárgyalásokat a környező települések 
önkormányzataival, hulladékgazdálkodással foglalkozó szolgáltatóival a 
hulladékgazdálkodási feladat konzorciumon vagy társulásban történő 
ellátásáról. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

238/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a KÖVÁL 
Np. Zrt. fűkasza beszerzéséhez. Forrás a KÖVL Np. Zrt.-nél képződő 2015. 
évi nyereség. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Takács Endre elnök-igazgató 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

239/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monor közterületein található 
játszóterek állapotáról szóló tájékoztatót. A játékok javítási költségeihez a 
forrás az általános tartalék. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Takács Endre elnök-igazgató 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

240/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori 
Városfejlesztő Nonprofit Kft. által koordinált projektekről szóló beszámolót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 



dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

241/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEHOP-5.2.9 jelű, 
épületenergetikai pályázaton való részvétel és a maximálisan pályázható 
bruttó 250 millió Ft elérése érdekében, a pályázatba az alábbi intézményeket 
kívánja bevonni, az alábbi prioritási sorrenddel: 
1. Ady Úti Általános Iskola hőszigetelése, esetleg szükség szerint 

nyílászárók cseréje, 
2. Kossuth Óvoda hőszigetelése, esetleg szükség szerint nyílászárók 

cseréje, 
3. VIGADÓ épületének hőszigetelése, esetleg szükség szerint nyílászárók 

cseréje, 
4. Tesz-Vesz Óvoda hátsó falának hőszigetelése, mely nincs benne a 

felújítási pályázatban, 
5. Kossuth Lajos Általános Iskola fő épület udvari nyílászáróinak cseréje 

(befejezés), a tornacsarnok hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje, 
6. Művelődési Ház hőszigetelése, esetleg szükség szerint nyílászárók 

cseréje. 
Az előterjesztésben szereplő többi intézmény felújítását pedig tegye 
tartalékba. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

242/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori 
Városfejlesztő Nonprofit Kft-t bízza meg a KEHOP-5.2.9 jelű, 
épületenergetikai pályázati felhívásra benyújtandó pályázat előkészítésével, 
beleértve az előzetes műszaki felmérést is. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

243/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
KEHOP-5.4.1 azonosító számú, „Szemléletformálási programok” című 
pályázati felhívásra maximum bruttó 20 millió Ft értékben. 



Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

244/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori 
Városfejlesztő Nonprofit Kft-t bízza meg a KEHOP-5.4.1 azonosító számú, 
„Szemléletformálási programok” című pályázati felhívásra benyújtandó 
pályázat előkészítésével. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

245/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Monor Város Önkormányzata által, a KEHOP-5.4.1 
azonosító számú, „Szemléletformálási programok” című pályázati felhívásra 
benyújtandó pályázat előkészítése érdekében kérjen be árajánlatokat a 
szükséges előzetes tanulmányok elkészítésére.  
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, 
hogy a fenti tevékenységre adott ajánlatok közül a legkedvezőbb 
ajánlattevővel kösse meg a szükséges szerződést maximum az 
elszámolható bruttó 1 millió Ft értékben. Fedezet a Monor Város 
Önkormányzatának a KEHOP-5.4.1 azonosító számú, „Szemléletformálási 
programok” című pályázati felhívásra benyújtandó pályázat költségvetése. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 4 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

246/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem 
indul a VEKOP-6.2.2.-15 kódszámú, „A leromlott településrészeken élő 
alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és 
fizikai rehabilitációja Pest megyében” című pályázaton. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 



dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

247/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VEKOP-6.1.1-15 
jelű, „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” 
című óvoda- és bölcsőde fejlesztési pályázaton való indulás érdekében 
megbízza a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft.-t a Monori Kossuth Lajos 
Óvoda és a Monori Tesz-Vesz Óvoda infrastrukturális fejlesztésére 
benyújtandó pályázatok előkészítésével. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

248/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a 2016. márciusi soros ülésén elfogadott járdaszakasz 
felújítása tekintetében kérje be az árajánlatokat. 
Az előzőektől függetlenül folyóméter árat is kérjenek be a vállalkozóktól 
abból a célból, hogy az előterjesztésben felsorolt járdák közül további 
járdaszakaszok is felújításra kerülhessenek a költségvetési keret mértékéig, 
figyelemmel a Kbt. szerinti értékhatárokra (max. nettó 15 millió Ft). 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Herner István ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

249/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a helyi buszjárat útvonalának 
módosítását. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Herner István ügyintéző 

 
 
 
 
 



Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

250/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a további egy buszmegálló 
kialakítását. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Herner István ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

251/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja a buszmegállók kialakításával 
kapcsolatos azonnali munkálatok elvégzését. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Herner István ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

252/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Székely Bertalan 
utca havaria felszín alatti zárt csapadékcsatornával történő felszíni 
csapadékvíz elvezetési munkálataival a legolcsóbb, bruttó 4.461.311,- Ft 
összegű ajánlatot adó SURA 2004 KFT.-t (2200 Monor, Bocskai u. 19.) 
bízza meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Herner István ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

253/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
előterjesztésben felsorolt helyeken, valamint a Péteri u. 39. szám előtt a 
közvilágítás bővítésére bekéri a költségbecslést és megrendeli a 
munkálatokat, az Erzsébet királyné utcában és a Mátra utcában pedig 
szintén elkészítteti a költségbecslést, melyet a Képviselő-testület elé terjeszt. 
Forrás a feladattal terhelt tartaléknak azon része, amely tényleges 
tartalékként felhasználható. 



Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Forgách Tamás irodavezető 
 Mészáros József ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

254/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, az 
önkormányzati intézmények vizesblokkjainak felújítására úgy ír ki pályázatot, 
hogy a keretösszeg nettó 15 millió forint legyen, a pályázatok feleljenek meg 
az előterjesztés szerinti műszaki tartalomnak, és intézményenként minimum 
egy fiú- és egy lánymosdó felújítására vonatkozzanak. Az elbírálás 
szempontja pedig az legyen, hogy melyik ajánlattevő pályázatában szerepel 
a legtöbb felújítás. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Rozsnyay Zoltán ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

255/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Gombos Matild 
Egészségház üzemeltetési kérdéseinek jövőbeni tisztázása érdekében 
egyeztetést kezdeményez a tulajdonos Monori Egészségház Kft., illetve a 
Pharmacity Kft. társaságokkal, ezt megelőzően azonban már most vállalja 
az épület érintésvédelmi felülvizsgálatának elvégezését. 

Határidő: 2016. szeptember 30., illetve azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

256/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza dr. 
Zsombok László polgármestert az előterjesztésben szereplő érintésvédelmi, 
tűzvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálatok elvégzésére kiírandó pályázatok 
lebonyolítására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Rozsnyay Zoltán ügyintéző 

 



Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

257/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati 
oktatási intézményekben végzett hatósági ellenőrzések során a Pest Megyei 
Kormányhivatal Monori Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya által 
feltárt problémák vonatkozásában felkéri a Polgármesteri Hivatalt 
intézkedési terv készítésére, továbbá árajánlat bekérésére az Ady Úti 
Általános Iskolában a 4. sz. tanteremben a balesetveszélyes, hibás, 
hézagos parketta javítására, valamint a Nemzetőr Általános Iskolában az „A” 
épületszárnyban a tanári szoba előtt a hibás, balesetveszélyes, repedezett 
műgyanta padlóburkolat javítására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Rozsnyay Zoltán ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

258/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
alábbi külterületi útszakaszok, mivel belterületi utak közvetlen folytatásai, 
ugyanazt a nevet kapják, mint a belterületi szakaszuk elnevezése, a 
következők szerint: 

0371 hrsz. Erzsébet királyné utca 
0378, 0382/5, 0377/4, 0386/63 hrsz. Jókai utca 
08/1 hrsz. Csokonai utca 
071, 077 hrsz. Bajcsy-Zsilinszky utca 
097 hrsz. József Attila utca 
0111/1, 0112 hrsz. Kisfaludy utca 
0120, 0241/2 hrsz. Kossuth L. utca 
0295/11, 24, 30, 32, 34, 37, 38, 41, 44 hrsz. Dózsa György utca 
0296 hrsz. Fiumei utca 

Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

259/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Jókai utcáról nyíló 0376/33 hrsz.-ú külterületi út neve Borona út legyen. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 



Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

260/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Péteri útról nyíló 014/15 hrsz.-ú külterületi út neve Patkó út legyen. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

261/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Magócsi tanyához vezető 057 hrsz.-ú külterületi út neve Vonyogó út 
legyen. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

262/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Forrás dűlőt és a Bajcsy-Zsilinszky utcát összekötő 075, 074/8 hrsz.-ú 
külterületi út neve Lejtő út legyen. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

263/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
hulladékudvar feletti 095 hrsz.-ú külterületi út neve Agyagbánya út 
legyen. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 



Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

264/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
téglaházi pincékhez vezető 091 hrsz.-ú külterületi út neve Kacor út 
legyen. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

265/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Bajcsy-Zs. utcáról nyíló 096/8 hrsz.-ú külterületi út neve Gereben út 
legyen. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

266/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Kossuth Lajos utcáról nyíló, Földvári tanyára vezető 0122/3 hrsz.-ú 
külterületi út neve Vályogvető út legyen. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

267/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
KE-TECH Kft.-hez vezető 0173 hrsz.-ú külterületi út neve Földvári út 
legyen. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 



Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

268/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Földvári tanyán lévő 0125 hrsz.-ú külterületi út neve Hizlalda út legyen. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

269/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 4-
es számú főútról nyíló, Szurok tanyához vezető 0298/53 hrsz.-ú 
külterületi út neve Kéve út legyen. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

270/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 4-
es számú főúttal párhuzamos 0307/21 hrsz.-ú külterületi szerviz út neve 
Rönk út legyen. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

271/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 4-
es számú főútról nyíló 0307/5 hrsz.-ú külterületi út neve Trafó út legyen. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 



Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

272/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Vasadi útról nyíló 0342/4 hrsz.-ú külterületi út neve Zabla út legyen. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

273/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 4-
es számú főútról nyíló 0357/2 hrsz.-ú külterületi út neve Csalitos út 
legyen. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

274/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 4-
es számú főútról nyíló 0359/29 hrsz.-ú külterületi út neve Zavaró út 
legyen. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

275/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
0320 hrsz.-ú külterületi út neve Csévi út legyen. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 



Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

276/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
0327 hrsz.-ú külterületi út neve Haleszi út legyen. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

277/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
0349, 0334/4, 0356, 0357/3, 0357/2 hrsz.-ú külterületi út neve Hegyessy út 
legyen. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

278/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
0317/1, 0317/2 hrsz.-ú külterületi út neve Bán dűlő legyen. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

279/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
0328 hrsz.-ú külterületi út neve Csikós út legyen. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 
 



Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

280/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
0278, 0282, 0319, 0321, 0326, 0352/1, 0352/2 hrsz.-ú külterületi út neve 
Talpas dűlő legyen. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

281/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 89/A. § (1) bekezdése 
szerinti, zártkerti művelés alól kivont területként történő feltüntetés iránti 
kérelmet nyújt be a Pest Megyei Kormányhivatal Monor Járási Hivatala 
Földhivatali Osztályához az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
vonatkozásában: 
 

Hrsz. Művelési ág Cím Terület (ha) Megjegyzés 

10163 kert Tetei dűlő 0,0824   

10180 szőlő Tetei dűlő 0,2126   

10205/1 szőlő Tetei dűlő 0,1314   

10206 szőlő Tetei dűlő 0,1579   

10207 szőlő Tetei dűlő 0,1575   

10365 gyep (rét) Forrás dűlő 0,4898 Forrás területe 

10440 szántó Forrás dűlő 0,4054   

11194 szőlő Forrás dűlő 0,0953   

11352 gyep (rét) Prés sor 0,0130 Pincehely 

11647/2 szántó Malomhegy u. 0,1744 
Két építési telek kialakításának 

lehetősége. 

11647/3 kert Malomhegy u. 0,0302 Út terület 

11664 szántó Füzes utca 0,4423 Út terület 

11682/5 

b szőlő Malomhegy u. 0,0887 Út terület 

11819 gyep (legelő) Dr. Csanádi György u. 0,0143 Pincehely 



11822 kert Dr. Csanádi György u. 0,0144 Pincehely 

11830 kert Dr. Csanádi György u. 0,0144 Pincehely 

11849 kert Kancsó sor 0,0143 Pincehely 

11888 kert Korsó sor 0,0144 Pincehely 

11932 gyep (legelő) Kancsó sor 0,0144 Pincehely 

11952 kert Korsó sor 0,0144 Pincehely 

11962 kert Korsó sor 0,0144 Pincehely 

11963 kert Korsó sor 0,0144 Pincehely 

11993 kert Kas sor 0,0144 Pincehely 

12073 kert Fokoló sor 0,0144 Pincehely 

12093 kert Permetező sor 0,0144 Pincehely 

12110 kert Köves sor 0,0144 Pincehely 

12171 kert Kancsó sor 0,0144 Pincehely 

12180/2 kert Kancsó sor 0,0108 Pincehely 

12192 gyep (legelő) Kancsó sor 0,0144 Pincehely 

12193 gyep (legelő) Kancsó sor 0,0144 Pincehely 

9188 kert Locsodi u. 0,0410   

9304/3 
kert és gazdasági 

épület 
Szt. Orbán tér 0,0593 

2015-ben vásárolt terület 

(épület lebontva) 

9305 kert Strázsahegyi u. 0,1489  Szt. Orbán tér közelében 

9518/2 szántó Kilátó sor 0,3687 Kilátó területe 

9520 kert Kilátó sor 0,0978 2015-ben vásárolt terület 

9521 kert Kilátó sor 0,0148 2015-ben vásárolt terület 

9523 szőlő Kilátó sor 0,0899 2015-ben vásárolt terület 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

282/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 11888 hrsz.-ú 
ingatlan tekintetében soron kívüli, zártkerti művelés alól kivont területként 



történő feltüntetés iránti kérelmet nyújt be a Pest Megyei Kormányhivatal 
Monor Járási Hivatala Földhivatali Osztályához. 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázat útján történő 
értékesítésre jelöli ki a Monor, zártkerti 11888 hrsz.-ú, 144 m2 területű 
ingatlanát. Az igényelt legalacsonyabb vételárat 200.000,- Ft összegben 
határozza meg. 

Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

283/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kívánja 
megvásárolni a tulajdonosok által megvételre felajánlott Monor zártkert 
11676/1 hrsz.-ú, 150 m2 területű, kivett saját használatú út megnevezésű 
ingatlant. Amennyiben a tulajdonosok ajándékozás jogcímén, 
térítésmentesen felajánlják az útterületet az Önkormányzat részére, a 
felajánlást elfogadja, és a szerződéskötéssel valamint az ingatlan-
nyilvántartási bejegyzéssel járó költségeket viseli. 

Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

284/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 377/2015. (VI. 18.) 
számú Testületi határozatát visszavonja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

285/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Katolikus 
Karitász Monori Csoportjának kérelmét, 200.000,- Ft összegű támogatást 
biztosít a Katolikus Egyháznak a rászoruló családok segítésére. Forrás az 
általános tartalék. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 



Forgách Tamás irodavezető 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

286/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete forráshiány miatt nem 
támogatja a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány kérelmét, mely a 
XXVII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor megrendezésének 
támogatására vonatkozik. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

287/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete akként módosítja a 
208/2016. (III. 10.) számú határozatát, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi 
Program felülvizsgálatával kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére 
a 2016. június havi soros testületi ülést jelöli meg határidőként. 

Határidő: 2016. június havi soros Képviselő-testületi ülés 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Ugrin Dániel aljegyző 
Burján Sándor közoktatási ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

288/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az utólagos 
polgármesteri tájékoztatót az nGroup Kft.-vel, a városi honlap megújítására 
kötött vállalkozási szerződés teljesítési határidejének és a vállalkozási 
díjának 825.000,- Ft + ÁFA összegre történő módosításáról, egyidejűleg 
módosítva a 410/2015. (VII. 16.) számú KT határozatban meghatározott 
keretösszeget.. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 
 
 



Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

289/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Vigadó Kulturális és Civil Központ Np. Kft.-t vagy az Önkormányzatot, hogy 
LED fal beszerzésére folytasson le pályázatot. A Képviselő-testület előzetes 
jóváhagyását adja az árajánlatok bekérésére. Vagy a Városi Sportcsarnok 
előkészítésének keretein belül, vagy ha arra nincs mód, akkor valamelyik 
önkormányzati ingatlan értékesítéséből származó bevételből biztosítják a 
forrást. A májusi soros testületi ülésen visszatérnek a beszerzésre. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Hanzelik Andrea ügyvezető 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

290/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a két ülés 
közötti fontosabb eseményekről és intézkedésekről adott írásos és szóbeli 
polgármesteri jelentést. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

291/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel az Emberi 
Erőforrások Bizottságának javaslatára 2016. évben a Monor Város Nevelési, 
Oktatási és közművelődési Díjat Füredi Éva pedagógus részére 
adományozza. A díjhoz bruttó 100.000,- Ft/fő pénzjutalom jár. 
A kitüntetés, illetve a pénzjutalom átadására a városi pedagógusnapi 
ünnepségen kerül sor. 

Határidő: 2016. június 3. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor közoktatási ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

292/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 



Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel az Emberi 
Erőforrások Bizottságának javaslatára 2016. évben a Monor Város Nevelési, 
Oktatási és közművelődési Díjat Seres Istvánné óvodapedagógus részére 
adományozza. A díjhoz bruttó 100.000,- Ft/fő pénzjutalom jár. 
A kitüntetés, illetve a pénzjutalom átadására a városi pedagógusnapi 
ünnepségen kerül sor. 

Határidő: 2016. június 3. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor közoktatási ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

293/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel az Emberi 
Erőforrások Bizottságának javaslatára 2016. évben a Monor Város Nevelési, 
Oktatási és közművelődési Díjat Csóti Zoltánné óvodapedagógus részére 
adományozza. A díjhoz bruttó 100.000,- Ft/fő pénzjutalom jár. 
A kitüntetés, illetve a pénzjutalom átadására a városi pedagógusnapi 
ünnepségen kerül sor. 

Határidő: 2016. június 3. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor közoktatási ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

294/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel az Emberi 
Erőforrások Bizottságának javaslatára, nem támogatja Balogh Gyuláné 
pedagógus jelölését 2016. évben a Monor Város Nevelési, Oktatási és 
közművelődési Díjra. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Burján Sándor közoktatási ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

295/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel az Emberi 
Erőforrások Bizottságának javaslatára, nem támogatja Bokros Károlyné 
óvodapedagógus jelölését 2016. évben a Monor Város Nevelési, Oktatási és 
közművelődési Díjra. 



Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Burján Sándor közoktatási ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

296/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel az Emberi 
Erőforrások Bizottságának javaslatára, nem támogatja Hegedűs Ágnes 
pedagógus jelölését 2016. évben a Monor Város Nevelési, Oktatási és 
közművelődési Díjra. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Burján Sándor közoktatási ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

297/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Nagy Béla 
Monor, Cinka P. u. 1/2. sz. alatti lakos települési létfenntartási támogatás 
iránt benyújtott kérelmét, tekintettel arra, hogy kérelmező számára a 
114/2016. (II.11.) EEB határozat alapján térítésmentes étkezés került 
megállapításra 6 (hat) hónap időtartamra. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

298/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sinkovicz Pálné 
részére 2016. április 1-től 2017. március 31-ig terjedő időszakra, havi 4.000,- 
Ft (négyezer forint/hó) lakbértámogatást állapít meg az önkormányzatok 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, cseréjére valamint 
elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 15/1996. (VII. 11.) 
önkormányzati rendelet 12. § (6) bekezdésében foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 
 
 



Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

299/2016. (IV. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Varga 
Gyöngyi Monor, Bajcsy-Zs. u. 92/4. sz. alatti lakos elemi kár elhárításához 
benyújtott települési támogatás iránti kérelmét azzal, hogy a helyszíni 
szemlén készült felmérés szerint a keletkezett épületkárok nem most és 
nem egyszeri elemi kár következtében álltak elő, hanem huzamosabb 
ideje fennálló folyamat következményei.” 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

300/2016. (V. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
előterjesztésben felsorolt korábbi Képviselő-testületi kötelezettség-vállalások 
forrásainak meghatározására, módosítására előirányzataira tett javaslatot 
elfogadja és felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetési rendeletének módosítási javaslatába építse be. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

301/2016. (V. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a 2016. évi költségvetés 1 számú 
módosításáról szóló független könyvvizsgálói véleményt. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

302/2016. (V. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a tervező A3 
ÉPÍTÉSZ Kft. által bemutatott módosított „koncepció terveket”, és egyben 



hozzájárul a módosított „koncepció tervek” alapján az engedélyes tervek 
elkészítéséhez. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Rajki László ügyvezető 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

303/2016. (V. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monor 
Városi Sportcsarnok előkészítése tárgyú, Monor Város Önkormányzata és a 
Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. közötti Támogatási Szerződést. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

304/2016. (V. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Monori 
Városfejlesztő Kft. és az A3 ÉPÍTÉSZ Kft. (1131 Budapest, Vőlegény utca 
60.) között létrejött, a Városi Sportcsarnok előkészítésével és 
megvalósításával kapcsolatos tervezői tevékenység ellátásával kapcsolatos 
tervezői szerződés előterjesztés szerinti módosításához. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Rajki László ügyvezető 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

305/2016. (V. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a KÖVÁL Np. Zrt.-vel megkötött, 
települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozó 
közszolgáltatói szerződés módosítását, és felhatalmazza a polgármestert, a 
jegyzőt és a pénzügyi irodavezetőt a szerződésmódosítás aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Takács Endre elnök-igazgató 

 
 



Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

306/2016. (V. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem végzi el a 
önállóan, a településrendezési eszközök folyamatban lévő felülvizsgálatától 
külön a „Pedagógusföld” és a „Hegyessy tanya” területek építési övezetének 
módosítását. 
A Képviselő-testület felkéri Németh Suzuki Michiko-t, készíttessen 
tanulmánytervet a „Hegyessy tanyára” vonatkozóan, és annak ismeretében 
dönt arról, hogy kívánja-e módosítani, illetve mire változtatja a területek 
építési övezeti besorolását. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Gubán Sándor főépítész 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

307/2016. (V. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a DAKÖV Kft. beszámolóját a monori 
üzemigazgatóság 2015. évi teljesítéséről. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Artzt Sándor üzemigazgató 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

308/2016. (V. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja Monor Város Önkormányzatának 
2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó 
értékelését. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Benkőné Henke Zsuzsánna Magdolna ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

309/2016. (V. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monori Bölcsőde 2015. évi 



szakmai munkájáról szóló beszámolót, és megköszöni az intézmény 
dolgozóinak a tavalyi évben végzett munkájukat. 
A Képviselő-testület felkéri a MŰVÁK Irodát, vizsgálja meg az intézménynél 
lévő vízelvezető árok helyzetét, a szükséges munkálatokat a KÖVÁL 
Nonprofit Zrt. végezze el, valamint a parkolót tegye rendbe. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Fazekas Józsefné intézményvezető 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Takács Endre elnök-igazgató 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

310/2016. (V. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Védőnői Szolgálat 2015. évi 
szakmai munkájáról szóló beszámolót, és megköszöni a Szolgálat 
dolgozóinak a tavalyi évben végzett munkájukat. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Molnárné Virág Erika vezető védőnő 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

311/2016. (V. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a MŰVÁK 
Irodát, mérje fel a KÖVÁL Nonprofit Zrt. – mint működtető – bevonásával a 
gyermekorvosi rendelőben, valamint a Védőnői Szolgálat helyén a 
szükséges karbantartási munkákat. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Takács Endre elnök-igazgató 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

312/2016. (V. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
Csévharaszt Község Önkormányzata 24/2016. (III. 24.) önkormányzati 
határozatában kezdeményezett 0,5 fő létszámemelést a házi 
segítségnyújtás területén, azzal, hogy a költségek normatíván felüli részét 
Csévharaszt Község Önkormányzata vállalja. Ezzel egyidejűleg a két 
önkormányzat közötti feladat ellátási megállapodást a fentiek szerint 
módosítják. 



Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

313/2016. (V. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyelőre nem 
támogatja a Monori Sportegyesület Úszó Szakosztályának kérelmét. Felkéri 
az Egyesületet, tájékoztassa a Képviselő-testületet arról, hogy az egyes 
szakosztályok milyen támogatásban részesülnek, és az egyes 
szakosztályokban sportoló gyerekek után a szülőknek milyen összegű 
tagdíjat kell fizetni. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 

 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 4 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

314/2016. (V. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1.000.000,- Ft 
keretösszegű forrást biztosít a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Monori Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2016. június 4-ei jubileumi 
rendezvényének megtartásához. Az előterjesztésben meghatározott 
feladatok elvégzésével a Vigadó Kulturális és Civil Központ Np. Kft.-t bízza 
meg. Forrás az általános céltartalék. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Hanzelik Andrea ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

315/2016. (V. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Gemini Televízió 
kérelmét akként támogatja, hogy az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében a városi kábeltévé szolgáltatására biztosított 
keretösszeget megemeli bruttó 1.200.000- Ft összeggel. Forrása a 
működési céltartalék. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 



Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

316/2016. (V. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori 
Városfejlesztő Nonprofit Kft. által koordinált projektekről szóló beszámolót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

317/2016. (V. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy 
a VEKOP-6.1.1-15 jelű, óvodafejlesztési pályázati felhívásra benyújtandó 
Tesz-Vesz Óvoda bővítése, fejlesztése tárgyú pályázat előkészítése 
érdekében a szükséges vázlattervek és tervezői dokumentáció elkészítésért 
416.000 Ft + ÁFA összegű szerződés a legkedvezőbb ajánlatot adó 
LAEDZO Kft.-vel (2200 Monor, Kistói u. 112.) 2016.05.09-én megkötésre 
került. Fedezet a 2016. évi költségvetés pályázati önrész tartaléka, a 
pályázat támogatása esetén a projekt költségvetése. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

318/2016. (V. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy 
a VEKOP-6.1.1-15 jelű, óvodafejlesztési pályázati felhívásra benyújtandó 
Kossuth Óvoda bővítése, fejlesztése tárgyú pályázat előkészítése 
érdekében a szükséges vázlattervek, a tervezői dokumentáció elkészítésért, 
a szükséges szakértők bevonásával a 718.000 Ft + ÁFA összegű szerződés 
a legkedvezőbb ajánlatot adó LAEDZO Kft.-vel (2200 Monor, Kistói u. 112.) 
2016.05.09-én megkötésre került. Fedezet a 2016. évi költségvetés 
pályázati önrész tartaléka, a pályázat támogatása esetén a projekt 
költségvetése. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal (1 fő nem szavazott) az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 



319/2016. (V. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szándékát fejezi ki a 
Monor, 5717 hrsz.-ú ingatlanból 60 m2-nyi terület megvásárlására, a 
VEKOP-6.1.1-15 jelű, óvodafejlesztési pályázati felhívásra benyújtandó 
Kossuth Óvoda bővítése, fejlesztése tárgyú pályázat megvalósítása 
érdekében.  
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy kössék meg a 
tulajdonossal a területvásárlással kapcsolatos előszerződést. Az előzetes 
vételár 400.000 Ft, fedezet a VEKOP-6.1.1-15 jelű, óvodafejlesztési 
pályázati felhívásra benyújtandó Kossuth Óvoda bővítése, fejlesztése tárgyú 
pályázat költségvetése. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

320/2016. (V. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja „A Tesz-Vesz 
Óvoda felújítása” című projekt kivitelezésével kapcsolatos közbeszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívását és dokumentációját. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

321/2016. (V. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy „A 
Tesz-Vesz Óvoda felújítása” című projekt kivitelezésével kapcsolatos 
közbeszerzési eljárás ajánlattételre az alábbi cégek kerüljenek felkérésre: 

1. Bau-Gép 2000 Kft. (Monor, Katona József u. 34.) 
2. SA-DI Kft. (Monor, Rákóczi út 52.) 
3. KINAMÉ Kft. (2360 Gyál, Toldi M u. 45.) 
4. Lecpes Kft. (6000 Kecskemét, Csongrádi utca 6.) 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 



322/2016. (V. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a 
Strázsahegyi- Szárazhegyi Hegyközség, valamint a Jogi és Közbiztonsági 
Bizottság javaslatára - a 2016. évi monori meghívásos borversenyen elért 
pontszámok és a Képviselő-testület 18/1991. (XI.21.) számú rendeletének 
12/A. § (2) bekezdésében megfogalmazott kritériumok alapján 2016. évben 
„Az Év Bora Monoron” címet a Megyeri-Hanti Pince „Mondandó” elnevezésű 
cserszegi fűszeres fehérborának adományozza. 
Az oklevelet és a kitüntető címmel ellátott serleget a Borvidékek Hétvégéje 
rendezvényen a polgármester adja át. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Burján Sándor ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

323/2016. (V. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Monori Szivárvány 
Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
A Monori Szivárvány Óvoda Alapító Okiratának 4.3 pontja helyébe az alábbi 
szövegrész lép: 
 
„ 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai nevelés, ellátás; 
sajátos nevelési igenyű gyermekek óvodai nevelése, ellátása keretében 
kizárólag a többi gyermekkel integráltan együtt nevelhető azon sajátos 
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, és ellátása, akik a szakértői és 
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján enyhe értelmi fogyatékosok, 
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavar) küzdenek, vagy beszédfogyatékosok.”  
 
A Képviselő–testület a fenti változásokat tartalmazó módosító okiratban 
foglalt módosításokkal egységes szerkezetben fogadja el a Monori 
Szivárvány Óvoda Alapító Okiratát. 

Határidő: A változásoknak a MÁK törzskönyvi nyilvántartásában történő 
átvezetésének az időpontja 

Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

324/2016. (V. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete élve a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 68. § (1) bekezdése 
szerinti véleményezési jogával, támogatja a Ceglédi Szakképzési Centrum 
Szterényi József Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezetői 
álláshelyére dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna benyújtott pályázatát. 

Határidő: azonnal 



Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

325/2016. (V. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy be 
kívánja vonni a helyközi buszjáratokat a monori helyi tömegközlekedésbe, 
ezért felkéri a Polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal a megállapodás megkötésének 
érdekében. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Herner István ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

326/2016. (V. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes 
járdaszakaszok javítására kiírt pályázat nyertesének a legkedvezőbb 
ajánlatot adó SURA 2004. Kft. (2200 Monor, Bocskai u. 19.) 14.976.830,- Ft 
+ 4.043.744,- Ft ÁFA = 19.020.574,- Ft bruttó összegű ajánlatát fogadja el. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Herner István ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

327/2016. (V. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori 
intézményekben elvégzendő érintésvédelmi-, tűzvédelmi-, villámvédelmi 
felülvizsgálatokra kiírt pályázat nyertesének a legkedvezőbb ajánlatot adó 
Volt-R 2000. Kft. (2162 Őrbottyán, Gyár u. 44.) 759.600,- Ft + 205.092,- Ft 
ÁFA = 964.692,- Ft bruttó összegű ajánlatát fogadja el. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Rozsnyay Zoltán ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 



328/2016. (V. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 0359/32 hrsz.-ú közút 
melletti ingatlanok megfelelő megközelítése, illetve használatának 
elősegítése érdekében a Szabályozási Tervnek megfelelően, bővíteni 
kívánja a 0359/32 hrsz.-ú, közút megnevezésű ingatlanát.  

Felkéri a MÜVÁK Irodát, hogy I. ütemben a 0359/68, 0359/83 és a 0359/22 
hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosait keresse meg azzal, hogy ingatlanukból a 
SZT szerinti megosztással alakítsanak ki közforgalom elől el nem zárt 
magánutat, vagy ugyanezt a területet ajánlják fel az önkormányzat részére, 
közút céljára. Az útterületekért legfeljebb 150 Ft/m2 összegű adásvételre ad 
felhatalmazást. 

Amennyiben az ingatlantulajdonosokkal nem jön létre megállapodás, 
felhatalmazza a polgármestert, hogy útlejegyzési eljárást indítson a Pest 
Megyei Kormányhivatalnál az érintett telkek kiszolgáló út céljára szükséges 
részére. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

329/2016. (V. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Pospischill Anita, 
2200 Monor, Liliom utca 30/B. sz. alatti lakos 200.000.-Ft összegű 
pályázatát a Monor, zártkerti 11888 hrsz. alatt nyilvántartott, 144 m2 
alapterületű ingatlanra. 

Felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt, és a gazdasági vezetőt, hogy az 
adásvételi szerződést függőben tartással aláírja, majd a Magyar Állam 
elővásárlási jogáról beérkező nyilatkozat és a vételár kiegyenlítését 
követően a bejegyzési engedélyt kiadja. 

Határidő: 2016. július 31. 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

330/2016. (V. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a 2015. évi költségvetési beszámoló 
késedelmes teljesítéséről szóló tájékoztatót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 



Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

331/2016. (V. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Kossuth 
Lajos Általános Iskola (2200 Monor, Kossuth Lajos u. 98.) Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Monori Tankerülete által javasolt átszervezését, 
alapdokumentum módosítását az előterjesztés mellékletének megfelelően 
támogatja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Burján Sándor közoktatási ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

332/2016. (V. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzetőr Általános 
Iskola (2200 Monor, Nemzetőr u. 22-26.) Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Monori Tankerülete által javasolt alapdokumentum módosítását az 
előterjesztés mellékletének megfelelően támogatja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Burján Sándor közoktatási ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

333/2016. (V. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 
Hivatalt, hogy a Monorierdői Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének kérelmére 
vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a 2016. július 18. és 2016. 
augusztus 12. közötti időszakban nyitva tartó monori óvodában van-e mód 
egy fő monorierdői gyermek ellátására, s ha a jogszabályok ezt nem zárják 
ki, és az ebből fakadó többletköltséget vállalja Monorierdő Község 
Önkormányzata, támogatja a kérelmet.  

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

334/2016. (V. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monorért Baráti 
Körnek továbbítja dr. Lengyel Csaba kérelmét, melyben édesapja, Lengyel 
Sándor nevét kéri megörökíteni az 1956-os emlékművön. Amennyiben a 



Monorért Baráti Kör a kérelmet támogatja, az Önkormányzat intézkedik 
Lengyel Sándor nevének feltüntetéséről. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

335/2016. (V. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint 
módosítja a 195/2016. (III. 10.) KT. határozatát: 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monori Szakorvosi Rendelőintézet, 
az Oláh István Alapítvány a Monori József Attila Gimnázium és 
Szakközépiskoláért, az Ökumenikus Segélyszervezet és a Bárka Családi 
Napközi és Játszóház tájékoztatóját a 2015. évi önkormányzati támogatás 
felhasználásáról. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

336/2016. (V. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja a Bormaraton 
Kft. felé a Nemzeti Bor Maraton futó verseny Monor és Tápiószentmárton 
közötti 74. szakaszára, hét fő versenyző mindösszesen 48.300 Ft összegű 
nevezési díjának megfizetését, melynek forrásaként az Önkormányzat 2016. 
évi költségvetésének általános tartaléka kerül meghatározásra. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Darázsi Kálmán alpolgármester 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

337/2016. (V. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete forráshiány miatt elutasítja 
az Ady Endre út 117. sz. alatti ingatlanra vonatkozó 9.000.000,- Ft összegű 
eladási ajánlatot. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 



Bokros Károlyné ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

338/2016. (V. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, 
tárgyalásokat folytat a MÁV Zrt.-vel a monori vasútállomás utasforgalmi 
területei üzemeltetésének átvételéről, valamint az illetékes szervekkel 
egyeztet a vasútállomás épülete előtti parkolóról. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

339/2016. (V. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozat 
keretében úgy dönt, hogy a Magyarországi Pincefalvak Vidékfejlesztési 
Szövetsége - a határozat mellékletét képező - fejlesztési koncepcióját 
támogatja és együttműködik a Szövetséggel és a Szövetség helyi 
szervezeteivel, jelen esetben a Monor Környéki Strázsa Borrenddel és a 
Monori Borút Egyesülettel a célok megvalósítása érdekében. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

340/2016. (V. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozat 
keretében úgy dönt, hogy a Magyarországi Pincefalvak Vidékfejlesztési 
Szövetsége „Az egyes pincefalvak magyar szőlői fajtáinak, borainak 
mennyiségi és minőségi fejlesztése, ezáltal a magyar szőlőfajta hazai és 
külföldi propagálása, elismertetése” célkitűzés elérése érdekében Monor 
településen felméri a szőlőfajtákat és a Szövetség helyi szervezeteivel 
(Monor Környéki Strázsa Borrend, Monori Borút Egyesület) egyeztetve 
döntést hoz, hogy mely magyar szőlőfajtát szándékoznak kiemelni. Az 
Önkormányzat a kiemelt szőlőfajtából készült bort Monor település zászlós 
boraként hirdeti és a Szövetséggel együttműködve a "Magyar őshonos 
szőlőfajták a pincefalvakban" projektben részt vesz. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 



Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

341/2016. (V. 12.) KT határozat 
 

jelen határozat keretében a Magyarországi Pincefalvak Vidékfejlesztési 
Szövetsége felé úgy nyilatkozik, hogy a 
 

Karát 
 
fajta szőlőt emeli ki Monor településen a Szövetség "Magyar őshonos 
szőlőfajták a pincefalvakban" projektben való részvételhez. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

342/2016. (V. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Orosz 
Csabánénak, a Monori Gondozási Központ vezetőjének kérelmét a 
közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel 2016. július 15-ei 
hatállyal történő megszüntetésére vonatkozóan. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

343/2016. (V. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 
mellékletének megfelelően pályázati felhívást ír ki a Monori Gondozási 
Központ (2200 Monor, Dózsa György u. 1.) intézményvezetői (magasabb 
vezetői megbízás) beosztás betöltésére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

344/2016. (V. 12.) KT határozat 
 



Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felek közös 
megegyezésével akként módosítja a Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők 
Országos Szövetségével kötött támogatási megállapodást, hogy  

- a támogatási cél kiegészül a szabadidős rendőrök által ellátott szolgálat 
teljesítéssel,  

- a Szövetség vállalja a támogatási összeg 300.000 Ft összegre történő 
megemelését és a megbízási díjak után a foglalkoztatót terhelő szociális 
hozzájárulási adó összeg felének, összesen éves szinten 218.700 Ft 
összegnek a támogatásként történő megfizetését, illetve 

- az Önkormányzat vállalja a megbízási díjak után a foglalkoztatót terhelő 
szociális hozzájárulási adó összeg másik felének, összesen éves szinten 
218.700 Ft összegnek a viselését.  

A módosítások alkalmazását a Felek közös megegyezéssel 
visszamenőlegesen 2016. május 1. napjától rendelik el. 

Egyidejűleg a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a Jegyzőt 
és a Pénzügyi Irodavezetőt a fentieknek megfelelő tartalmú megállapodás 
módosítás aláírására, illetve ellenjegyzésére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 dr. Ugrin Dániel aljegyző 
 Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

345/2016. (V. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 108/A § (1) bekezdés b) 
pontja alapján versenyeztetés mellőzésével, értékesítésre ajánlja fel a 
Monor, Kossuth Lajos utca 101. sz. alatti, 2485 hrsz.-ú ingatlanát a Magyar 
Állam részére, a Monori Városi Ügyészség elhelyezése érdekében. 

Az ingatlan eladási árát a Henczi-Invest Ingatlanközvetítő és Vagyonértékelő 
Kft szakértői véleményében foglalt, becsült forgalmi érték alapján 
44.030.000.-Ft összegben határozza meg. 

Felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, hogy a 
jelen eladási ajánlat elfogadása esetén az adásvételi szerződést aláírja. 

Határidő: 2016. július 31. 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

346/2016. (V. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Napsugár 
Óvoda (2200 Monor, Jászai Mari tér 1.) felvehető gyermeklétszámát a 2016. 
április 20-i, 21-i és 22-i beiratkozások alkalmával 111 főben határozza meg, 



tekintettel arra, hogy az év közben átvételre, felvételekre kerülő gyermekek 
számára is felvételt tudjon biztosítani. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
 Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

347/2016. (V. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a két ülés 
közötti fontosabb eseményekről szóló polgármesteri jelentést. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

348/2016. (V. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 1-56, 58-
83/2016. (I. 21.), 84-110, 119-126, 128-152/2016. (II. 18.), 153-159/2016. (II. 
29.), 160-200, 202-209, 211-213/2016. (III. 10.), 214-219/2016. (III. 29.) 
számú lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról szóló 
polgármesteri jelentést. 

Határidő: azonnal 
Felelős:  dr. Zsombok László polgármester 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

349/2016. (V. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
önálló képviselői indítvány alapján tudomására jutott információk miatt 
bejelentéssel él a Pest Megyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatal 
Hatósági és Gyámügyi Osztályánál és a Monor és Térsége Integrált Család- 
és Gyermekjóléti Központ és Szolgálatnál a monori Téglagyári pincesoron 
és a Töltike soron található pincékben életvitelszerűen ott lakó családok 
életkörülményeinek vizsgálata és a kiskorú gyermekek védelme érdekében. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
 dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 



350/2016. (V. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monor Város Önkormányzatának 
2015. évi költségvetési rendeletének 5. számú módosításához készített 
könyvvizsgálói jelentést. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

351/2016. (V.26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monor Város Önkormányzatának 
2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóról készített előzetes 
könyvvizsgálói jelentést. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

352/2016. (V. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja a 2015. évi maradvány felosztását. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy e határozatnak megfelelően a 
jóváhagyott maradvány átvezetését készítse el a soron következő 
költségvetési rendelet módosításához. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

353/2016. (V. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Önkormányzat és intézményei 
2015. évi belső ellenőrzéseinek éves ellenőrzési jelentését és az 
Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési 
jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést. 

Határidő: azonnal 



Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül – 
egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 

 
 

354/2016. (V.26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a KÖVÁL Nonprofit Zrt. 
Igazgatóságának a 2015. évi gazdálkodásról szóló üzleti jelentését. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Takács Endre elnök-igazgató 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül – 
egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 

 
 

355/2016. (V. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a KÖVÁL Nonprofit Zrt. Felügyelő 
Bizottságának a 2015. évi gazdálkodásról szóló Felügyelő Bizottsági 
jelentését. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Takács Endre elnök-igazgató 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül – 
egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 

 
 

356/2016. (V. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a KÖVÁL Nonprofit Zrt. 2015. évi 
gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói jelentést. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Takács Endre elnök-igazgató 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül – 
egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 

 



 
357/2016. (V. 26.) KT határozat 

 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a KÖVÁL Nonprofit Zrt. 2015. évi 
mérlegbeszámolójának főösszegeit az alábbiak szerint: 

értékesítés nettó árbevétele: 462 668 eFt 
egyéb bevételek: 277 097 eFt 
adózás előtti eredmény: 2 778 eFt 
társasági adó fizetési kötelezettség: 61 eFt 
mérleg szerinti eredmény: 2 717 eFt 
mérleg eszközök és források főösszege egyezően: 621 779 eFt 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Takács Endre elnök-igazgató 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül – 
egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 

 
 

358/2016. (V. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Városfejlesztési és 
Pénzügyi Bizottság javaslata szerint – úgy határoz, hogy a KÖVÁL Nonprofit 
Zrt. mérleg szerinti eredményét helyezze eredménytartalékba, és azt a 
későbbiekben terhelje feladattal. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Takács Endre elnök-igazgató 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül – 
egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 

 
 

359/2016. (V. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
írásos előterjesztésnek megfelelően 2016. június 1-jei hatállyal módosítja a 
KÖVÁL Nonprofit Zrt. Alapító Okiratát, az alábbi korlátozó kitétellel: 

- 3.000.000 Ft (három millió forint) feletti eszközbeszerzés, és 

- 5.000.000 Ft (ötmillió forint) feletti egyéb szerződés megkötéséhez 

a mindenkori polgármester ellenjegyzése szükséges. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Takács Endre elnök-igazgató 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül – 
egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 



 
 

360/2016. (V. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KÖVÁL Nonprofit Zrt. 
vezérigazgatójának kinevezi Takács Endrét 2016. június 1-jétől 2021. május 
31-éig terjedő öt éves, határozott időtartamra. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Takács Endre elnök-igazgató 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül – 
egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 

 
 

361/2016. (V. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felügyelő Bizottság 
tagjainak az alábbi személyeket nevezi ki 2016. június 1-jétől 2021. május 
31-éig terjedő öt éves, határozott időtartamra: 

Tagoknak:  Balog lmrét 
 Tóth Mihályt és 
 Budai Norbertet 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Takács Endre elnök-igazgató 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül – 
egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 

 
 

362/2016. (V. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felügyelő Bizottság 
tagjai tiszteletdíjának összegét nem módosítja, a 345/2011. (VII. 14.) KT 
határozatban foglaltaknak megfelelően határozza meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Takács Endre elnök-igazgató 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül – 
egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 

 
 

363/2016. (V. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Takács Endre 
vezérigazgató munkabérét a 2016. május hónapig alkalmazott munkabérrel 
azonos mértékben állapítja meg. 



Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Takács Endre elnök-igazgató 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül – 
egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 

 
 

364/2016. (V. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felügyelő Bizottság 

tagjai közül a Bizottság elnökének Balog Imrét jelöli. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Takács Endre elnök-igazgató 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül – 
egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 

 
 

365/2016. (V. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megköszöni a 
Felügyelő Bizottság volt tagjainak, Sasinszki Imrének és Palkovics 
Károlynak, valamint Forgách Tamás pénzügyi irodavezetőnek az elmúlt öt 
évben végzett munkájukat. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Takács Endre elnök-igazgató 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül – 
egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 

 
 

366/2016. (V. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a 11/2016. 
(I.21.) KT határozatának első részét, és a KÖVÁL Nonprofit Zrt. többlet 
támogatási igényének fedezetéül a 2013. és 2014. évek támogatásából 
elhatárolt összeg maradványát jelöli meg nettó 1.750 eFt összegben. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Takács Endre elnök-igazgató 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül – 
egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 

 



 
367/2016. (V. 26.) KT határozat 

 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a gyermekétkeztetés 2015. évi 
megvalósításáról szóló beszámolót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Takács Endre elnök-igazgató 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül – 
egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 

 
 

368/2016. (V. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésben hivatkozott szívességi használati szerződések, és 
megállapodások megkötéséhez hozzájárul. 

Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy Cegléd gesztor 
Önkormányzatot a határozatról értesítse. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás pénzügyi irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, nem szavazat nélkül 1 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozta: 

 
 

369/2016. (V. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Duna-
Tisza-Közi Nagytérség Önkormányzatainak Hulladékgazdálkodási Társulási 
Megállapodás 10.) pontjában a tagokat megillető szavaztok száma a „B” 
verzió szerint kerüljön meghatározásra, a 2016. évi lakosságszámot 
figyelembe véve.  

Képviselő-testület utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy Cegléd gesztor 
Önkormányzatot a határozatról értesítse. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás pénzügyi irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, nem szavazat nélkül 1 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozta: 

 
 

370/2016. (V.26.) KT határozat 
 



Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosítási 
javaslatnak megfelelően elfogadja a Duna-Tisza-Közi Nagytérség 
Önkormányzatainak Hulladékgazdálkodási Társulási Megállapodást. 

Képviselő-testület utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy Cegléd gesztor 
Önkormányzatot a határozatról értesítse. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás pénzügyi irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül – 
egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 

 
 

371/2016. (V. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul vette a 
Duna-Tisza Közi Nagytérség Regionális Települési Szilárdhulladék 
Gazdálkodási Rendszere Gesztor Önkormányzat Polgármesterének 
tájékoztatóját, a vagyonkezelést ellátó Hírös Kft.-vel megkötött szerződés 
felmondására vonatkozóan. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás pénzügyi irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül – 
egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 

 
 

372/2016. (V. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Cegléd 
Gesztor Önkormányzatnak a Duna-Tisza Közi Nagytérség Regionális 
Települési Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszere vonatkozó 2016. évi 
költségvetés tervezetének koncepcióját. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamási irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

373/2016. (V. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monori Városfejlesztő Nonprofit 
Kft. 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 



Rajki László ügyvezető 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

374/2016. (V. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monori Városfejlesztő Nonprofit 
Kft. 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóról készült független 
könyvvizsgálói jelentést. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

375/2016. (V. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Vigadó Kulturális és Civil Központ 
Nonprofit Kft. 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Hanzelik Andrea ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

376/2016. (V. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Vigadó Kulturális és Civil Központ 
Nonprofit Kft. 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóról készült 
független könyvvizsgálói jelentést. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Hanzelik Andrea ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

377/2016. (V. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Vigadó Kulturális és Civil Központ 
Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének módosítását azzal a kiegészítéssel, 



hogy az Önkormányzat egyszeri 870.000,- Ft összegű többlet támogatást 
biztosít, melynek forrása az Önkormányzat működési céltartaléka. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Hanezlik Andrea ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

378/2016. (V. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a DAKÖV Kft. 2015. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Artzt Sándor üzemigazgató 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

379/2016. (V. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek 
megfelelően elfogadja és tudomásul veszi, hogy a DAKÖV Kft a bérleti díj 
kompenzációjaként az önkormányzati tulajdonban lévő közművagyon 
felújítására, pótlására fordított összeget kívánja elszámolni. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Artzt Sándor üzemigazgató 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

380/2016. (V. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek 
megfelelően elfogadja és jóváhagyja, hogy a DAKÖV Kft a bérleti díj terhére 
végeztesse el az önkormányzati tulajdonban lévő Vízmű épület tetőbeázása 
miatt a szigetelési munkálatokat 4.200 eFt összegben. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás pénzügyi irodavezető 
Artzt Sándor üzemigazgató 

 
 



Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

381/2016. (V. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monori Sportegyesület 2015. évi 
tevékenységéről és pénzügyi gazdálkodásáról szóló beszámolót, 
megköszönve az Egyesület vezetőjének, tisztségviselőinek, és valamennyi 
tagjának, valamint a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak az elmúlt 
évben végzett munkáját. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Gábor Attila MSE elnöke 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

382/2016. (V. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Monori Polgárőr Egyesülettel közösen indul a „Polgárőr Város” pályázaton. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Nagy Zoltán elnök 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

383/2016. (V. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
önkormányzati intézmények vizesblokkjainak felújítási munkálataira 
vonatkozó pályázati kiírás nyertesének Péter József egyéni vállalkozót és a 
Kossuth Óvoda nélküli 14.732.103,- Ft+ÁFA összegű ajánlatát nyilvánítja 
nyertesnek. Felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági 
vezetőt a szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

384/2016. (VI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az Önkormányzatnak a KÖVÁL Nonprofit Zrt.-vel kötött 
szippantott szennyvízre vonatkozó szerződését 2016. június 30-ával 



felbontsa, és ugyanilyen tartalommal 2016. július 1-jével a DAKÖV Kft.-vel 
megkösse. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

385/2016. (VI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monori Városfejlesztő Nonprofit 
Kft. 2016. évi üzleti tervének 1. sz. módosítását. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

386/2016. (VI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – eleget téve a 
Szabályozási Terv előírásainak - közterület céljára meg kívánja vásárolni a 
Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. tulajdonában lévő, belterületi 5219/4 
hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1484 m2 területű ingatlant. 

Elfogadja az 5219/4 hrsz.-ú ingatlanra dr. Babinszki György igazságügyi 
ingatlan szakértő által meghatározott 2.968.000.-Ft összegű forgalmi értéket. 

A jelenlegi forgalmi értéknek megfelelő, 2.968.000.-Ft + ÁFA összegű vételi 
ajánlatot tesz a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft.-nek az 5219/4 hrsz.-ú 
ingatlan megvásárlására. Az ingatlanvásárlás fedezete a működési 
céltartalék. 

Felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, hogy az 
adásvételi szerződést aláírja. 

Az önkormányzat tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba történő 
bejegyzését követően kezdeményezi a Monori Járási Hivatal Földhivatali 
Osztályánál az ingatlan közterületté nyilvánítását. 

Határidő: 2016. július 31. 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

387/2016. (VI. 16.) KT határozat 
 



Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori 
Városi Sportcsarnok előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos 
beszámolót, és hozzájárul, hogy a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. 
aláírja az 5219/4 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására vonatkozó adásvételi 
szerződést. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület név szerinti szavazással 10 igen – egyhangú - szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 

 
 

388/2016. (VI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tesz-Vesz Óvoda 
felújítása projekt megvalósításával kapcsolatos kivitelezési közbeszerzési 
eljárásával kapcsolatban az alábbi lezáró döntést hozza meg: 

Tárgy: Monor Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 
alapján lefolytatásra kerülő Monori Tesz-Vesz Óvoda felújítása tárgyú 
építési beruházás beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban az 
eljárást lezáró döntés 

Monor Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő nevében Monor Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Tesz-Vesz Óvoda 

felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására az alábbi döntést 

hozza, figyelemmel a beérkezett végleges ajánlatok bírálatára 

létrehozott Bírálóbizottság szakvéleményében és döntési javaslatában 

foglaltakra:  

Érvénytelen ajánlat: - 

Az eljárásból kizárásra kerülő gazdasági szereplő: - 

A Kbt. 69. § (3) bekezdése szerinti ajánlatok és azok értékelési szempontok 
szerinti értékelése: 

    Az ajánlattevő neve: 

Az értékelés 
részszempontjai 
(adott esetben alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben az 
alszempontok súlyszámai 
is) 

Kinamé Kft.  
  

Értékelési pontszám Értékelési pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Ajánlati ár (nettó forint) 5 5 25 

Jótállás időtartama (egész 
hónap) 

3 5 15 

Teljesítési határidő (naptári nap) 2 5 10 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

   50 

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető 
ajánlattevő neve, címe: 

Ajánlattevő neve: KINAMÉ Kft.  
Ajánlattevő székhelye: 2360 Gyál, Toldi M. u. 45. 



Eljárás eredménye: az eljárás eredményes 
Az eljárás nyertese: KINAMÉ Kft. 
Az eljárás eredményéről szóló mellékelt összegezés megküldése az 
ajánlattevőknek: 2016.06.17. 

A fentiek alapján Monor Város Önkormányzata a Tesz-Vesz Óvoda 
felújítása projekt kivitelezésére a nyertes KINAMÉ Kft.-vel (2360 Gyál, Toldi 
M. u. 45.) köt szerződést nettó 21.000.000,- Ft értékben, fedezet a Tesz-
Vesz Óvoda felújítása projekt költségvetése. 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  dr. Zsombok László polgármester 

 dr. Urbán Hajnalka jegyző  
 Forgách Tamás irodavezető 
 Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

389/2016. (VI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, hogy a „A Tesz-Vesz 
Óvoda felújítása” című projekt keretében kérjenek be árajánlatokat a 
pályázatban tervezett bútorok beszerzésére, és a legkedvezőbb 
ajánlattevőktől, maximum a projekt 10%-ának erejéig, rendeljék meg a 
szükséges bútorokat. Fedezet a projekt költségvetése. Az eredményről a 
megrendelést követő soros képviselő-testületi ülésen tájékoztatót kell 
benyújtani a Képviselő-testületet felé. 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  dr. Zsombok László polgármester 

 dr. Urbán Hajnalka jegyző  
 Forgách Tamás irodavezető 
 Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

390/2016. (VI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori 
Városfejlesztő Nonprofit Kft. által koordinált projektekről szóló beszámolót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

391/2016. (VI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 millió Ft 
támogatásban részesíti a Nagycsaládosok Monori Egyesületét, a 



Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. által nyújtott támogatás kiegészítése 
érdekében, mely támogatást kizárólag a Táncsics utcai épület 
infrastrukturális fejlesztésére, felújítására használhatnak fel. Fedezet a 2016. 
évi költségvetés Működési céltartalék kerete. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

392/2016. (VI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári 
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján a mai 
napon elhatározta, hogy a "Vigadó" Kulturális és Civil Központ Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság 

- könyvvizsgálójának, a Somogyi 1995. és Társa Pénzügyi, 
Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaságnak – a könyvvizsgálatért 
személyében is felelős személyként Somogyi Melinda (an: Molnár Mária) 
2000 Szentendre, Szélkerék utca 41. szám alatti – megbízatását 2016. 
május 15. napjától terjedő határozott időtartamra, azaz 2019. május 14. 
napjáig terjedő időszakra meghosszabbítja és elrendeli döntésének 
átvezetését a Társaság cégadataiban. 

 Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári 
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján, a mai 
napon a „Vigadó" Kulturális és Civil Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság mai napon elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt létesítő okiratát elfogadja. 

 Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. 
Zsombok László polgármestert, hogy a "Vigadó" Kulturális és Civil Központ 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének és 
mellékleteinek módosítására, valamint a cégbírósági eljárásra, képviseletre 
megbízást és meghatalmazást adjon a Tulajdonos képviseletében. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
 dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal és 4 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

393/2016. (VI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja, hogy 
2016. évben az október 23-ai ünnepségre a monori közoktatási intézmények 
készítsenek műsort, és erre kapjanak 900.000,- Ft támogatást. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 



Hanzelik Andrea ügyvezető 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

394/2016. (VI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Vigadó Kulturális és Civil Központ 
Nonprofit Kft. 2016. II. félévi programtervét. A megvalósításhoz szükséges 
23.900.000,- Ft összeget a működési céltartalék terhére biztosítja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
 dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Forgách Tamás irodavezető 
 Hanzelik Andrea ügyvezető 
 

 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

395/2016. (VI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésben szereplő felújítási és beszerzési igények közül az 
alábbiakat támogatja a működési tartalék terhére: 

- 31/2016. (I. 21.) KT határozat - VI-BA Kereskedőház Kft. (2200 Monor, 
Bajcsy Zsilinszky utca 2.) önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérlőjének az önkormányzati épület felújítására – 
építészeti terveztetés - 180 eFt, 

- Vigadó NP Kft. - 2016. II. félévi rendezvények támogatására 23.900 eFt, 
- Táncsics Iskola – NOE – 1.000 eFt, 
- Dr. Gombos Matild Egészségházban jelentkező igények – 1.450 eFt, 
- Közösségi fürdő felújítása 600 eFt, 

- Köznevelési intézmények kiemelten indokolt beruházási-, felújítási-, 
karbantartási tervek 
- Ady Úti Általános Iskola - szennyvízelvezető rendszer - 2.300 eFt 
- Jászai Mari Általános Iskola - kerítésjavítás - 360 eFt 
- Jászai Mari Általános Iskola - tornaterem térelválasztó függöny - 700 eFt 
- Zeneiskola - nagyterem padlóburkolat - 260 eFt 
- JAG - kerítés - 300 eFt 
- folyosó-, tanterem festése, padló felújítási keret: 

- Kossuth Általános Iskola - 1.800 eFt, 
- Ady Úti Általános Iskola - 900 eFt 
- Nemzetőr Általános Iskola - 900 eFt 

összesen: 7.520 ezer forint 

- Intézmények kiemelten indokolt beruházási-, felújítási-, 
karbantartási tervek 
- Napsugár Óvoda  - kerítés javítás - 840 eFt 
- Bölcsőde - parkoló tereprendezés - 200 eFt 
- Gondozási Központ - akadálymentesítés - 2.000 eFt 
- Könyvtár - fűtési rendszer felújítás tervezése - 180 eFt 
- tartalék - 280 eFt 
összesen: 3.500 ezer forint 



- Monori Polgármesteri Hivatal kiemelten indokolt beruházási-, 
felújítási-, karbantartási tervek 
- galambriasztó - 900 eFt 
- Windows 7 operációs rendszer 50 munkaáll. - 1.400 eFt 
összesen: 2.100 ezer forint 

- Kövál NP Zrt. által összeállított beruházási-, felújítási tervek 
- Városüzemeltetés - 210 eFt 
- Katona konyha - 2.160 eFt 
- Jászai konyha - 2.020 eFt 
- JAG Konyha - 3.600 eFt 
- Ravatalozó - épület tervezés - 200 eFt 
- MSE pálya - 1.000 eFt 
- 2 db ételszállító thgk felújítása - 1.009 eFt 
- Uszoda - 9.801 eFt 
összesen: 20.000 ezer forint 

- Vigadó NP Kft. által összeállított beruházási-, felújítási tervek 
- kéményseprő járda kiépítése - 541 eFt 
- galambriasztó javítás - 400 eFt 
- díszterem fancoil motor csere - 315 eFt 
- étterem lapostető beázás javítás - 413 eFt 
- étterem bejáratiajtó csere - 1.150 eFt 
- tartalék - 181 eFt 
összesen: 3.000 ezer forint 

- Egyéb intézmények karbantartási keretét megemeli 1.000 eFt-tal. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
 dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

396/2016. (VI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ady Úti Általános 
Iskola 4. sz. tanterme parketta burkolatának felújításával a legkedvezőbb, 
bruttó 792.480,- Ft összegű ajánlatot adó Szegvári István egyéni vállalkozót 
bízza meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Rozsnyay Zoltán ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

397/2016. (VI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzetőr Általános 
Iskola emeleti folyosójának műgyanta padlóburkolata felújításával a 
legkedvezőbb, bruttó 387.350,- Ft összegű ajánlatot adó Péter József 
egyéni vállalkozót bízza meg. 

Határidő: azonnal 



Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Rozsnyay Zoltán ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

398/2016. (VI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a 
felújítási és beszerzési igényekről szóló írásos előterjesztést. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

399/2016. (VI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monor és Térsége Többcélú 
Önkormányzati Kistérségi Társulás 2015. évi tevékenységi beszámolóját. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

400/2016. (VI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Kistérségi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 
Ispány János intézményvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

401/2016. (VI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori 
Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról készült beszámolót. 



Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

402/2016. (VI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monor és 
Környéke Mentés Ügyéért Közalapítvány 2015. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót, és megköszöni az érintettek tavalyi évben végzett munkáját. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

403/2016. (VI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Oláh 
István Alapítvány a Monori József Attila Gimnázium és Szakközépiskoláért 
2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót, és megköszöni az érintettek 
tavalyi évben végzett munkáját. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

404/2016. (VI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Tiszta udvar, rendes ház” 
elismerést adományoz: 
családi ház kategóriában: Hörömpő Gizellának (Bem József u. 31/A.), 
 Szabó Károlynak (Wesselényi u. 13.), 
 Kriskó Szél Ágnesnek (Kinizsi u. 7/A.), 
 özv. Szabó Károlynénak (Dózsa Gy. u. 64.), 
 Hevesi Dittának (Rákóczi u 52.), 
 Győri Anettnek (Bocskai u. 5.), 
 Vladár Miklósnak (Turner F. u. 4.), 
pince kategóriában: Kriskó Andrásnak (Strázsa hegy 9417/10 hrsz.), és 
társasház kategóriában: a Balassi u. 21/D. Társasház lakóközösségének. 

Az elismerések egy városi rendezvényen kerülnek átadásra. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 



Princz Verona ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

405/2016. (VI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ilyésné Bege Judit a Csülök 
és Csülök Kft. képviselőjének (Monor, Ceglédi út 66.) 2016. március 23-án 
kelt írásban benyújtott kérelmét támogatja abban az esetben, ha a 
kérelmező a közkút megszüntetésének és eltávolításának költségét viseli. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Herner István ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

406/2016. (VI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bródy utcában lévő 
közkút szűkítővel történő ellátása mellett dönt. Felkéri a Polgármestert és a 
MÜVÁK Irodát, hogy az átalakítási munkálatok kapcsán a DAKÖV Kft.-vel a 
szükséges egyeztetéseket folytassa le, és kérje fel a munkálatok 
elvégzésére. Fedezetként a vízi közmű bérleti díj bevételt jelöli meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Herner István ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

407/2016. (VI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően támogatja a Monor belterületén létesítendő 
gyalogos átkelőhelyek kialakítását. Az ehhez szükséges, a költségvetésben 
jelenleg rendelkezésre álló 10.000.000,- Ft-on felüli 4.796.000,- Ft összeg 
forrása a működési tartalék legyen. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Herner István ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

408/2016. (VI. 16.) KT határozat 
 



Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a József Attila 
Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola területén (2200 Monor, Ady 
E. u. 12-14.) található, az iskola diákjainak étkeztetését biztosító konyha 
légtechnikájának létesítéséhez, a legkedvezőbb ajánlatot adó Légtechnika 
Mérnöki Szolgáltató Kft. ajánlatát fogadja el, és a szükséges előirányzatot 
Monor Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében bruttó 3.911.854,- 
Ft összeggel biztosítja. Forrása a 2016. évi költségvetés működési tartaléka. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a Beszerzési 
Szabályzat szerinti eljárási szabályok szerint az előterjesztésben részletezett 
felújítási munkákat vállalkozásba adására, a szerződés vagy megrendelés 
aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Pozsonyi Géza ügyintéző 

 

 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

409/2016. (VI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítani kívánja a 
4181/3 és 4181/4 hrsz.-ú ingatlanainak telekhatárát úgy, hogy a 4181/4 
hrsz.-ú ingatlan udvara növekedjen. 

Felkéri a MÜVÁK Irodát, hogy bízzon meg földmérőt a Szabályozási Terv 
vonatkozó rendelkezései szerinti telekalakítási javaslat elkészítésére. 

Telekalakítási szándékáról a tájékoztatja a KLIK Monori Tankerületét, mint a 
4181/3 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használóját. 

Határidő: 2016. július 31. 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

410/2016. (VI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 
672/2015. (XII. 10.) KT határozatát. 
Felkéri a MÜVÁK Irodát, hogy a júliusi testületi ülésig készíttessen a Monor, 
Erzsébet királyné u. 19. sz. alatti, 4727/A/2. sz. társasházi lakásra 
értékbecslést, valamint egy másik értékbecslést egyben, a társasház 
mindkét önkormányzati tulajdonú, 4727/A/2. sz. és 4727/A/3. sz. lakására 
vonatkozóan, és ennek ismeretében fog dönteni júliusi ülésén a pályázat 
útján történő értékesítésről. 

Határidő: 2016. július 31. 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 



Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

411/2016. (VI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Monor-
Nagytemplomi Református Egyházközség (2200 Monor, Kálvin tér 1.) 
tulajdonában lévő, 11657 hrsz.-ú, szántó művelési ágú, valamint a Monor 
Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 11664 hrsz.-ú, szántó művelési 
ágú ingatlanok, Seres Attila földmérő által, 01-01/2015. munkaszámon 
készített változási vázrajz szerinti határrendezéséhez. 

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a telekhatár rendezési 
szerződést aláírja. 

Mivel a 11664 hrsz.-ú ingatlan közútként funkcionál (Füzes utca), Monor 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete a telekhatár rendezés átvezetését 
követően, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 89/A. § 
(1) bekezdése szerinti, zártkerti művelés alól kivont területként történő 
feltüntetés iránti kérelmet nyújt be a Pest Megyei Kormányhivatal Monor 
Járási Hivatala Földhivatali Osztályához. 

Határidő: 2016. július 31. 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

412/2016. (VI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. július 1. napjától, 
határozott időtartamra, a KLIK Monori Tankerületénél fennálló 
munkaviszonyának időtartamára, Villand Józsefet jelöli ki a Monor, Ady E. u. 
12-16. sz. alatti, tetőtéri, 42 m2 hasznos alapterületű, komfortos szolgálati 
lakás bérlőjének. 

A lakbér mértéke a Lakásrendelet szerint 20.622.-Ft/hó. 

Hozzájárul, hogy a lakást a bérlő teszi rendeltetésszerű használatra 
alkalmassá úgy, hogy előzetes becslés és jóváhagyás után számlával 
igazolt költségei a lakbérbe beszámításra kerülnek. 

Határidő: 2016. július 31. 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

413/2016. (VI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Képviselő-
testület 2016. II. féléves munkatervét a jelen határozat 1. sz. melléklete 
szerint. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 



dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

414/2016. (VI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő–testülete elfogadja az 
előterjesztés mellékletét képező ajánlattételi felhívást a riasztó és tűzjelző 
távfelügyeleti szolgáltatás igénybevételére az abban meghatározott 
önkormányzati fenntartású intézmények és önkormányzati ingatlanok 
vonatkozásában. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

415/2016. (VI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felszabadítja a Gemini 
TV stúdiójának korszerűsítésére elkülönített forrást és felhatalmazza a 
polgármestert, készítse elő a korszerűsítéshez szükséges pályázatot. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

416/2016. (VI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a szóbeli 
polgármesteri jelentést a két ülés közötti fontosabb eseményekről és 
intézkedésekről. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

417/2016. (VI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete települési létfenntartási 
támogatást nyújt a települési támogatásról, az egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 
5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. § (6) bekezdése alapján kivételes 



méltányosságból, a jövedelemhatárra való tekintet nélkül Megyeri Szabolcs 
monori lakosnak kk. Megyeri Panna halmozottan sérült gyermeke autizmus 
specifikus ellátását biztosító óvodai ellátásának támogatására. 
A támogatás mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
200 %-a, 57.000,- Ft. 
A Polgármesteri Hivatal felkéri a Jegyzői Irodát, vizsgálja meg annak 
lehetőségét, hogy a családot a jövőben hogyan lehetne támogatni. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

418/2016. (VI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Bódi 
Ferencné Monor, Kolozsvári u. 8. sz. alatti lakos települési támogatás, 
kamatmentes kölcsön iránt benyújtott kérelmét, tekintettel arra, hogy 
kérelmező családjában az egy főre eső havi igazolt jövedelem (158.020,- Ft) 
meghaladja a települési támogatásról, az egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 
5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdésében 
meghatározott mértéket, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének a 150 %-át (42.750,- Ft), egyedül élő esetében pedig a 200 %-
át (57.000,- Ft) 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

419/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 25.) számú rendelet 2. számú 
módosításáról készült független könyvvizsgálói véleményt. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

420/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 



Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Bajcsy-
Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Monori Rendelőintézete Vezető 
Főorvosának tájékoztatóját a „sürgős” („S”) UH beutalásokról, illetve a 
Szakorvosi Rendelőintézet fejlesztési koncepcióját, azzal, hogy azt kiindulási 
anyagnak tekinti, és a Monori Rendelőintézet működésével kapcsolatosan 
elindult párbeszéd 2016. szeptemberi hónapban folytatódjon további 
egyeztetéssel a Monori Rendelőintézet Vezető Főorvosa és a házi orvosok 
részvételével. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

421/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja „A leromlott 
település részeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek 
javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Pest megyében” című, VEKOP-
6.6.2.-15. számú pályázatról adott tájékoztatást, valamint a Pro Régió 
Ügynökségnek a pályázat döntési elemei kidolgozására adott 300.000,- Ft + 
ÁFA összegű ajánlatát. Felkéri a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot, 
szerezze be az érintett ingatlantulajdonosoktól a projektben való 
együttműködéshez szükséges nyilatkozatokat. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

422/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesület Közép-Magyarországi Régió, Gondviselés Háza Monori Szociális 
Alapszolgáltatásokat Nyújtó Integrált Intézménynek és a Gondviselés Háza 
Szenvedélybeteg Segítő Szolgálatnak a szenvedélybetegek közösségi 
ellátására, támogató szolgáltatásra, valamint a fogyatékkal élők nappali 
ellátására vonatkozó 2015. évi szakmai beszámolóját. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

423/2016. (VII. 14.) KT határozat 



 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közép-Magyarországi Régió 
között létrejött Ellátási és Együttműködési Szerződés alapján – mely nappali 
ellátást fogyatékos emberek számára, támogató szolgáltatást, illetve 
szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátást foglal magába – 
az Önkormányzat által 2015. évben nyújtott 1,5 millió forint összegű 
támogatást állapítja meg 2016. évre vonatkozóan is. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

424/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat helyiség iránti kérelmét, mivel nem rendelkezik 
megfelelő ingatlannal. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

425/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város 
környezetvédelmi program tervezetét tárgyalásra alkalmasnak tartja. Felkéri 
a Képviselőket az anyag megismerésére, és arra, hogy minél szélesebb 
körben tegyék meg javaslataikat a program elkészítéséhez 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Princz Verona ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

426/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pro Régió Kft. által 
összeállított „Jövőkép” című dokumentumot jóváhagyja a város 
településfejlesztési koncepciója célrendszereként. 
A tervezési munka ennek alapján folytatható. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 



Gubán Sándor főépítész 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

427/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az M4-es 
autóút elkerülő szakaszáról tartott szóbeli tájékoztatást. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Gubán Sándor főépítész 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

428/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 
mellékletének megfelelően elfogadja a Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 
Monor, Kossuth L. u. 37.) 2016/2017. nevelési évre szóló beiskolázási 
tervét. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

429/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 
mellékletének megfelelően elfogadja a Monori Szivárvány Óvoda (2200 
Monor, Toldi u. 5.) 2016/2017. nevelési évre szóló beiskolázási tervét. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

430/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 
mellékletének megfelelően elfogadja a Monori Tesz-Vesz Óvoda (2200 
Monor, Katona József u. 26.) 2016/2017. nevelési évre szóló beiskolázási 
tervét. 



Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

431/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 
mellékletének megfelelően elfogadja a Monori Napsugár Óvoda (2200 
Monor, Jászai Mari tér 1.) 2016/2017. nevelési évre szóló beiskolázási 
tervét. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

432/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 
mellékletének megfelelően elfogadja a Monori Petőfi Óvoda (2200 Monor, 
Petőfi S. u. 29.) 2016/2017. nevelési évre szóló beiskolázási tervét. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

433/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által 
fenntartott óvodák tekintetében a 2016/2017. nevelési évre a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdését, illetve az 
intézményvezetők javaslatait figyelembe véve az alábbiak szerint határozza 
meg az óvodák maximális csoportlétszámát: 
 
Monori Kossuth Lajos Óvoda: 
1. Babóca csoport 24 fő 
2. Mókus csoport 30 fő 
3. Búzavirág csoport 29 fő 
4. Margaréta csoport 29 fő 
5. Tulipán csoport 22 fő 
6. Katica csoport 29 fő 
7. Pillangó csoport 29 fő 1 (2 főnek számító SNI-sek száma) 
8. Gyöngyvirág csoport 30 fő 1 (2 főnek számító SNI-sek száma) és 
  1 (3 főnek számító SNI-sek száma) 



Összesen: 222 fő 2 (2 főnek számító SNI-sek száma) és 
  1 (3 főnek számító SNI-sek száma) 
 
Monori Napsugár Óvoda: 
1. Maci csoport 29 fő 
2. Manócska csoport 30 fő 1 (2 főnek számító SNI-sek száma) 
3. Méhecske csoport 30 fő 
4. Katica csoport 29 fő 1 (2 főnek számító SNI-sek száma) 
Összesen: 118 fő 2 (2 főnek számító SNI-sek száma) 
 
Monori Petőfi Óvoda: 
1. Ficánka csoport 26 fő 
2. Sün csoport 30 fő 1 (2 főnek számító SNI-sek száma) 
3. Mazsola csoport 27 fő 
4. Pillangó csoport 30 fő 1 (2 főnek számító SNI-sek száma) 
Összesen: 113 fő 2 (2 főnek számító SNI-sek száma) 
 
Monori Szivárvány Óvoda: 
1. Alma csoport 22 fő 2 (2 főnek számító SNI-sek száma) 
2. Körte csoport 22 fő 1 (2 főnek számító SNI-sek száma) 
3. Cseresznye csoport 22 fő 1 (2 főnek számító SNI-sek száma) 
Összesen: 66 fő 4 (2 főnek számító SNI-sek száma) 
 
Monori Tesz-Vesz Óvoda: 
1. Méhecske csoport  30 fő 
2. 7pettyes katica csoport 30 fő 1 (2 főnek számító SNI-sek száma) 
3. Mazsola csoport 30 fő 
4. Napocska csoport 30 fő 
5. Zsebibaba csoport 30 fő 2 (2 főnek számító SNI-sek száma) 
6. Kisvakond csoport 30 fő 1 (2 főnek számító SNI-sek száma) 
Összesen: 180 fő 4 (2 főnek számító SNI-sek száma) 
MINDÖSSZESEN: 699 fő 

Határidő: 2016.09.01. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Burján Sándor ügyintéző 
óvodák intézményvezetői 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

434/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a 
szakbizottságok javaslatára – a Monori Szivárvány Óvoda 2 fő autizmus 
spektrum zavarral küzdő gyermekének gyógypedagógiai ellátásra a 2016-os 
költségvetési évre 300.000,- forint fedezetet biztosít. 
A szakvélemény megérkezése után szükség szerint felülvizsgálja a 
Képviselő-testület a támogatási összeget. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 
 



Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

435/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Monori Gondozási 
Központ vezetésével (magasabb vezetői megbízás) Iványi Margitot bízza 
meg 2016. július 16-tól 2021. július 15-ig. Illetményét a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, magasabb vezetői pótlék a 
257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet figyelembevételével a pótlékalap 200 %-
ban állapítja meg. 

Határidő: 2016. július 16. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

436/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Vigadó Kulturális és Civil Központ 
Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének módosítását. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Hanzelik Andrea ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

437/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja Monor Város 2016. II. félévi 
programtervét. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Hanzelik Andrea ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

438/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, jegyzőt és a Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjét, folytassák le a pályáztatást jégpálya létesítésére és 
üzemeltetésére a 2016/2017-es év téli időszakára, és a szeptemberi testületi 
ülésre terjesszék be ezzel kapcsolatos javaslatukat. 



Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Hanzelik Andrea ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

439/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részt kíván venni a 
Képzőművészet Kollégiuma nyílt pályázati felhívásán. Ennek érdekében 
munkacsoportot hoz létre annak vizsgálatára, hogy a város területén melyik 
helyszínen, milyen műalkotással jelentkezzen a pályázati felhívásra. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Hanzelik Andrea ügyvezető 

 
 
 
Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal (1 fő nem szavazott) az alábbi 

határozatot hozta: 
 
 

440/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képzőművészet 
Kollégiuma nyílt pályázati felhívására a műalkotás kiválasztására 
létrehozandó munkacsoport tagjai a következők legyenek: 

dr. Zsombok László polgármester, 
Darázsi Kálmán alpolgármester, 
Dessewffy Andor bizottsági elnök, 
Sinkovicz László bizottsági elnök, 
Szőnyi Sándor bizottsági elnök, 
Gubán Sándor főépítész, 
a Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. delegáltja, 
a Monorért Baráti Kör delegáltja, 
a Budapesti Műszaki Egyetem Doktori Iskolájának delegáltja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Hanzelik Andrea ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

441/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a KÖVÁL Nonprofit Zrt. Felügyelő 
Bizottságának Ügyrendjét. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 



Takács Endre vezérigazgató 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

442/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a KÖVÁL Nonprofit Zrt. 
Közbeszerzési, Beszerzési Szabályzatát. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Takács Endre vezérigazgató 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

443/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a KÖVÁL Nonprofit Zrt. 
tájékoztatását a városban végzett kátyúzásról. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Takács Endre vezérigazgató 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

444/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a 
hulladékgazdálkodással, valamint a Duna-Tisza Közi Nagytérség Hulladék 
Gazdálkodási Rendszerrel kapcsolatos írásos és szóbeli tájékoztatást. 
Tekintettel a tájékoztatóban elmondottakra, Monor Város Polgármesterét 
nem erősíti meg képviselőként a Duna-Tisza Közi Nagytérség Hulladék 
Gazdálkodási Rendszer Konzorciumába a Képviselő-testület addig, amíg a 
Konzorciumi Tanács ülésén, valamint az azt megelőző munkaülésen 
elhangzottak, valamint az ülésekről készült jegyzőkönyvek közötti 
ellentmondások nem tisztázódnak. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

445/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 



Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja Cegléd Város 
Önkormányzatának, mint a Duna-Tisza Közi Nagytérség Hulladék 
Gazdálkodási Rendszer Konzorciumának gesztorának figyelmét, hogy a 
Hírös Hulladékgazdálkodási Kft.-vel való szerződés fenntartása nem felel 
meg a jelenlegi jogszabályoknak, ezért lehetetlen a velük való további 
együttműködés. 
A Képviselő-testület felszólítja Cegléd Város Önkormányzatát, mint gesztort, 
a Konzorciumot, illetve a Tulajdonközösséget, szüntessék meg a szerződést 
a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft.-vel, és haladéktalanul intézkedjenek a 
ceglédi hulladéklerakó jogszerű üzemeltetéséhez szükséges lépések 
megtételéről. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 
 
 
Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással (1 fő nem szavazott) az 

alábbi határozatot hozta: 
 
 

446/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos tájékoztatást. Felhatalmazza a KÖVÁL 
Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját, folytasson tárgyalásokat több dél-pest 
megyei hulladékgazdálkodási szolgáltatást végző céggel, illetve azok 
tulajdonosaival (önkormányzatokkal) arra vonatkozóan, hogy közös 
hulladékgazdálkodási szolgáltatást végző gazdasági társaságot hozzanak 
létre. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Takács Endre vezérigazgató 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

447/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori 
Városi Sportcsarnok előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos 
beszámolót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Rajki László ügyvezető 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

448/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori 
Városfejlesztő Nonprofit Kft. által koordinált projektekről szóló beszámolót. 



Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

449/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik az emberi 
erőforrások minisztere által a Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 5. a) pontja 
szerinti közművelődési érdeknövelési támogatási pályázathoz a Vigadó 
Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. technikai eszközállományának, 
berendezési tárgyainak, épületének karbantartása, felújítása érdekében. Az 
1.500.000,- Ft önrész fedezete a Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit 
Kft. üzleti tervében rendelkezésre áll. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

450/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel az 
Emberi Erőforrások Bizottsága javaslatára - a 2015/2016. nevelési évben a 
„Monor Város Jó Tanulója, Jó Sportolója” címet az általános iskolai 
pályázók közül Bock Kamilla úszó részére adományozza. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Sinkovicz László bizottsági elnök 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

451/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel az 
Emberi Erőforrások Bizottsága javaslatára - a 2015/2016. nevelési évben a 
„Monor Város Jó Tanulója, Jó Sportolója” címet a középiskolai pályázók 
közül Pénzes Barbara kosárlabdázó részére adományozza. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Sinkovicz László bizottsági elnök 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 



Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

452/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel az 
Emberi Erőforrások Bizottsága javaslatára - a 2015/2016. nevelési évben a 
„Monor Város Jó Tanulója, Jó Sportolója” címet az általános iskolai 
pályázók közül Somodi Ajsa Edit ritmikus gimnasztikázó részére 
adományozza. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Sinkovicz László bizottsági elnök 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

453/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a 487/2015. 
(IX.17.) sz. határozatát. A telekalakítás és a bejegyzés költségeit Földiné 
Kovács Ida és Monor Város Önkormányzata közösen viselik. 

Határidő: 2016. július 31. 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

454/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a bérlő, 
Rakusz Andrásné kérelmét, nem kívánja értékesíteni a Monor, Kiss E. u. 4. 
IV. lh. II. em. 8. sz. alatti, 2406/4/A/50 társasházi albetétben nyilvántartott 
lakását. 

Határidő: 2016. szeptember 11. 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

455/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 
Monor, Ady Endre u. 2. sz. alatti, 2425/5/A/2 társasházi albetétben 
nyilvántartott lakás bérleti jogviszonya 2016. június 30-án közös 
megegyezéssel megszűnt. 
Felkéri a KÖVÁL Nonprofit Zrt.-t, mint a lakások kezelőjét, hogy az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, cseréjére 



valamint elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 15/1996. sz. 
rendeletének 7. § (6) pontja szerint járjon el. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

456/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja az igazságügyi ingatlan szakértő 
által megállapított, a Monor, Erzsébet királyné u. 19. sz. alatti, 51,65 m2 
alapterületű, jelenleg hasznosítatlan, komfort nélküli 4727/A/2 sz. társasházi 
lakás esetében a 4.580.000,- Ft forgalmi értéket, valamint a 33,2 m2 
alapterületű, jelenleg lakott, 4727/A/3 sz. szükséglakás esetében a 
332.000,- Ft forgalmi értéket, valamint a két ingatlan együttes értékesítésére 
vonatkozó pályázati kiírást, összesen minimum 6,5 millió forint összegű 
vételárral. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

457/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monor belterületén létesítendő 
gyalogos-átkelőhelyekkel kapcsolatos tájékoztatást. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Herner István ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

458/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete forráshiány miatt 
elutasítja az evopro systems enginering Kft. (1116 Budapest, Hauszmann 
Alajos u. 2.) elektromos töltőállomás létesítésére vonatkozó ajánlatát. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 



Pozsonyi Géza ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

459/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a városi 
televízió (2200 Monor, Kossuth u. 88/A.) stúdió korszerűsítésére a 
legkedvezőbb ajánlatot adó INFINI VIDEO Kft. (2200 Monor, Szilágyi Dezső 
u. 29.) ajánlatát fogadja el. A szükséges fedezetet a Gemini Tv stúdiójának 
korszerűsítésére elkülönített forrásból – 415/2016. (VI. 16.). KT határozat 
szerint – biztosítja. 
Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a Beszerzési Szabályzat szerinti 
eljárási szabályok szerint az előterjesztésben részletezett stúdió 
korszerűsítési munka vállalkozásba adására, a szerződés vagy megrendelés 
aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Pozsonyi Géza ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

460/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő–testülete elfogadja a Monori 
Lokálpatrióta Egyletnek a Bacchus téren elhelyezett  közterületi 
műtárgyakra, alapzatukra, illetve a téren ültetett fákra; valamint Kampfl 
Jánosnak a képző művészeti műalkotására vonatkozó jótékony célú 
közadakozási felajánlását és egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert, a 
Jegyzőt és a Gazdasági vezetőt az erre vonatkozó elterjesztés mellékletét 
képező szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

461/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően tudomásul veszi a Monori Városépítő Kft. 2016 
áprilisában benyújtott beszámolóját, valamint a végelszámolás 2016. június 
30-i befejező dátumát. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 



Forgách Tamás irodavezető 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

462/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja 
a Monori Strázsa újság 2016. évi júliusi bővített lapszámának, egyszeri 
85.000 Ft + Áfa összegű különbözeti költségei vonatkozásában a 
polgármesteri tájékoztatót, valamint ugyanezt az összeget biztosítja az 
augusztusi lapszámhoz is. A 170.000,- Ft forrása a működési céltartalék. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

463/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a beérkezett 
árajánlatok alapján az önkormányzati fenntartású intézmények és 
önkormányzati ingatlanok riasztó és tűzjelző távfelügyeleti szolgáltatás 
igénybevétele körében a legkedvezőbb ajánlatot tevő Patrol 24 
Technologies Kft. szolgáltatását veszi igénybe. 
Egyidejűleg felhatalmazza az érintett intézmények ingatlanai esetében a 
költségvetési szerv intézmények vezetőit, a Védőnői Szolgálat és a további 
ingatlanok vonatkozásában a Polgármestert, a Jegyzőt és a Gazdasági 
vezetőt a határozatlan idejű szerződés megkötésére és a meglévő 
szolgáltatási szerződések 30 napos határidővel történő felmondására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

464/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Védőnői Szolgálta várakozásra használt folyosó területén (2200 Monor, 
Balassa u. 23.) telepítendő klíma berendezésre a legkedvezőbb ajánlatot 
adó Goldair Kft. ajánlatát fogadja el, és a szükséges előirányzatot Monor 
Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének maradványának terhére 
bruttó 406.654,- Ft összeggel biztosítja. Forrása a 2015. évi költségvetési 
maradvány. 
Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a Beszerzési Szabályzat szerinti 
eljárási szabályok szerint az előterjesztésben részletezett klíma telepítési 
munka vállalkozásba adására, a szerződés vagy megrendelés aláírására. 

Határidő: azonnal 



Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Pozsonyi Géza ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

465/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos 
Mentőszolgálat monori állomásának berendezéséhez a 84/2016. (II. 18.) és 
a 203/2016. (III. 10.) KT határozatokkal elfogadott támogatását kiegészíti 
további 10.452,- Ft-tal. Forrás az általános céltartalék. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

466/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Vigadó Kulturális és Civil Központ 
Nonprofit Kft. valamint az FG Műhely Épületgépészeti Kft. (2230 Gyömrő, 
Bercsényi u. 19.) között megkötésre kerülő megbízási szerződést, mely a 
Vigadó épülete fűtési rendszerének műszaki felülvizsgálatára, valamint a 
fűtési rendszer üzembiztossá tételére vonatkozik. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Hanzelik Andrea ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

467/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Vigadó Kulturális és Civil Központ 
Nonprofit Kft. valamint a Fazekas és Forgó Kft. (1064 Budapest, 
Podmaniczky út 57. 2. emelet 14. sz.) között megkötésre kerülő vállalkozási 
szerződést, mely a Vigadó épülete 2 bejárati ajtajának cseréjére, a meglévő 
ajtók elbontására és új nyílászárók beépítésére vonatkozik. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Hanzelik Andrea ügyvezető 

 



Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

468/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részt vesz a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium, Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark 
Programján a 6069/1 helyrajzi számú Péteri úti Grund pálya melletti 
területtel, az 5150/66 helyrajzi számú zöldterülettel, a Pozsonyi lakótelep és 
a Klapka utca között és a 4065/7 helyrajzi számú Kis-tó nyugati részén 
található területtel. 
A 200 m-es vagy 400 m-es futókör megvalósításához vállalt önerő 20%, 
amelynek fedezete a 2016. évi pályázatok sajátrész tartaléka. 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Szabadidős- 
Egészség Sportpark Programon való indulás érdekében megbízza a Monori 
Városfejlesztő Nonprofit Kft-t a benyújtandó kérelem elkészítésével. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

469/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a szóbeli 
polgármesteri jelentést a két ülés közötti fontosabb eseményekről és 
intézkedésekről. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

470/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi, középiskolai 
ösztöndíjban részesülők számára a 2016. második félévben elosztható 
520.500 Ft összeget megemeli az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerből 2016. március 
5-i értéknappal visszautalt 37.500 Ft-tal. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

471/2016. (VII. 14.) KT határozat 



 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi ösztöndíjról 
szóló 13/1999. (IV. 23.) sz. rendelet alapján Venczel Mihály, 2200 Monor, 
Liliom u. 3. sz. alatti tanulót a 2016/2017. tanévben 10 hónapon keresztül 
6.850 Ft/hó tanulmányi ösztöndíjban részesíti. 

Határidő: 2016. augusztus 15. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

472/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi ösztöndíjról 
szóló 13/1999. (IV. 23.) sz. rendelet alapján Bencze Bettina Réka, 2200 
Monor, Laposhegy 9130. sz. alatti tanulót a 2016/2017. tanévben 10 
hónapon keresztül 6.850 Ft/hó tanulmányi ösztöndíjban részesíti. 

Határidő: 2016. augusztus 15. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

473/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi ösztöndíjról 
szóló 13/1999. (IV. 23.) sz. rendelet alapján Kovács Boglárka, 2200 
Monor, Móricz Zs. u. 79/A. sz. alatti tanulót a 2016/2017. tanévben 10 
hónapon keresztül 6.850 Ft/hó tanulmányi ösztöndíjban részesíti. 

Határidő: 2016. augusztus 15. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

474/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi ösztöndíjról 
szóló 13/1999. (IV. 23.) sz. rendelet alapján Lendvai Janka, 2200 Monor, 
Kinizsi u. 3/A. sz. alatti tanulót a 2016/2017. tanévben 10 hónapon 
keresztül 6.850 Ft/hó tanulmányi ösztöndíjban részesíti. 

Határidő: 2016. augusztus 15. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 



Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

475/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi ösztöndíjról 
szóló 13/1999. (IV. 23.) sz. rendelet alapján Vladár Zsófia, 2200 Monor, 
Ady E. u. 74. sz. alatti tanulót a 2016/2017. tanévben 10 hónapon keresztül 
6.850 Ft/hó tanulmányi ösztöndíjban részesíti. 

Határidő: 2016. augusztus 15. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

476/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi ösztöndíjról 
szóló 13/1999. (IV. 23.) sz. rendelet alapján Bokros Petra, 2200 Monor, 
Jókai u. 23. sz. alatti tanulót a 2016/2017. tanévben 10 hónapon keresztül 
6.850 Ft/hó tanulmányi ösztöndíjban részesíti. 

Határidő: 2016. augusztus 15. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

477/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi ösztöndíjról 
szóló 13/1999. (IV. 23.) sz. rendelet alapján Mikola Kitti, 2200 Monor, 
Pozsonyi u. 40. sz. alatti tanulót a 2016/2017. tanévben 10 hónapon 
keresztül 6.850 Ft/hó tanulmányi ösztöndíjban részesíti. 

Határidő: 2016. augusztus 15. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

478/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi ösztöndíjról 
szóló 13/1999. (IV. 23.) sz. rendelet alapján Bárány Tamás, 2200 Monor, 
Kossuth L. u. 212. sz. alatti tanulót a 2016/2017. tanévben 10 hónapon 
keresztül 6.850 Ft/hó tanulmányi ösztöndíjban részesíti. 

Határidő: 2016. augusztus 15. 



Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

479/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi ösztöndíjról 
szóló 13/1999. (IV. 23.) sz. rendelet alapján Krajcz István, 2200 Monor, 
Ady E. u. 28. fszt. 1. sz. alatti tanulót a 2016/2017. tanévben 10 hónapon 
keresztül 6.850 Ft/hó tanulmányi ösztöndíjban részesíti. 

Határidő: 2016. augusztus 15. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
   

480/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi ösztöndíjról 
szóló 13/1999. (IV. 23.) sz. rendelet alapján Hegyi Róbert, 2200 Monor, 
Mátyás király u. 47/1. sz. alatti tanulót a 2016/2017. tanévben 10 hónapon 
keresztül 6.850 Ft/hó tanulmányi ösztöndíjban részesíti. 

Határidő: 2016. augusztus 15. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

481/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi ösztöndíjról 
szóló 13/1999. (IV. 23.) sz. rendelet alapján Nagy András, 2200 Monor, 
Deák Ferenc u. 59. sz. alatti tanulót a 2016/2017. tanévben 10 hónapon 
keresztül 6.850 Ft/hó tanulmányi ösztöndíjban részesíti. 

Határidő: 2016. augusztus 15. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

482/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 



Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi ösztöndíjról 
szóló 13/1999. (IV. 23.) sz. rendelet alapján Budai Enikő, 2200 Monor, 
Czuczor u. 15. sz. alatti tanulót a 2016/2017. tanévben 10 hónapon 
keresztül 6.850 Ft/hó tanulmányi ösztöndíjban részesíti. 

Határidő: 2016. augusztus 15. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

483/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi ösztöndíjról 
szóló 13/1999. (IV. 23.) sz. rendelet alapján Nagy Alexandra, 2200 Monor, 
Deák Ferenc u. 59. sz. alatti tanulót a 2016/2017. tanévben 10 hónapon 
keresztül 6.850 Ft/hó tanulmányi ösztöndíjban részesíti. 

Határidő: 2016. augusztus 15. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

484/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi ösztöndíjról 
szóló 13/1999. (IV. 23.) sz. rendelet alapján Kuszenda Lili, 2200 Monor, 
Rákóczi u. 53. sz. alatti tanulót a 2016/2017. tanévben 10 hónapon 
keresztül 6.850 Ft/hó tanulmányi ösztöndíjban részesíti. 

Határidő: 2016. augusztus 15. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

485/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi ösztöndíjról 
szóló 13/1999. (IV. 23.) sz. rendelet alapján Magócsi Emese, 2200 Monor, 
Wesselényi u. 26. sz. alatti tanulót a 2016/2017. tanévben 10 hónapon 
keresztül 6.850 Ft/hó tanulmányi ösztöndíjban részesíti. 

Határidő: 2016. augusztus 15. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 



Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

486/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi ösztöndíjról 
szóló 13/1999. (IV. 23.) sz. rendelet alapján Budai Nikolett, 2200 Monor, 
Köztársaság u. 27. sz. alatti tanulót a 2016/2017. tanévben 10 hónapon 
keresztül 6.100 Ft/hó tanulmányi ösztöndíjban részesíti. 

Határidő: 2016. augusztus 15. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

487/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel az 
Emberi Erőforrások Bizottsága javaslatára – Izmán Kitti, 2200 Monor, Váci 
M. u. 14. sz. alatti tanuló által a 13/1999. (IV. 23.) sz. rendelet alapján 
benyújtott ösztöndíj pályázatát elutasítja.  
A Képviselő-testület elsőfokú határozata ellen nincs helye fellebbezésnek, a 
döntés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető. 
 

I N D O K O L Á S 
 
A városi ösztöndíjról szóló 13/1999. (IV. 23.) számú rendeletben foglaltak 
alapján a 2016/2017. tanítási évre kiírt ösztöndíj pályázatra nevezett 
benyújtotta a pályázatát. Monor Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Emberi Erőforrások Bizottsága tanulmányi, szociális, illetve 
közéleti pontrendszer alapján rangsorolja a pályázókat. Az ösztöndíjak 
fedezete az Önkormányzat költségvetéséből erre a célra elkülönített összeg. 
A benyújtott, érvényes pályázatok számát, valamint a fent említett 
pontrendszert figyelembe véve pályázata elutasításra került.  
A határozat a 13/1999. (IV. 23.) sz. önkormányzati rendeleten, a 
jogorvoslatról szóló tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló – módosított – 2004. évi CXL. 
törvény 100. § (1) bekezdés f.) pontján és (2) bekezdésén alapszik. 

Határidő: 2016. augusztus 15. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

488/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel az 
Emberi Erőforrások Bizottsága javaslatára – Vladár Éva, 2200 Monor, Ady 
E. u. 74. sz. alatti tanuló által a 13/1999. (IV. 23.) sz. rendelet alapján 
benyújtott ösztöndíj pályázatát elutasítja.  



A Képviselő-testület elsőfokú határozata ellen nincs helye fellebbezésnek, a 
döntés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető. 
 

I N D O K O L Á S 
 
A városi ösztöndíjról szóló 13/1999. (IV. 23.) számú rendeletben foglaltak 
alapján a 2016/2017. tanítási évre kiírt ösztöndíj pályázatra nevezett 
benyújtotta a pályázatát. Monor Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Emberi Erőforrások Bizottsága tanulmányi, szociális, illetve 
közéleti pontrendszer alapján rangsorolja a pályázókat. Az ösztöndíjak 
fedezete az Önkormányzat költségvetéséből erre a célra elkülönített összeg. 
A benyújtott, érvényes pályázatok számát, valamint a fent említett 
pontrendszert figyelembe véve pályázata elutasításra került.  
A határozat a 13/1999. (IV. 23.) sz. önkormányzati rendeleten, a 
jogorvoslatról szóló tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló – módosított – 2004. évi CXL. 
törvény 100. § (1) bekezdés f.) pontján és (2) bekezdésén alapszik. 

Határidő: 2016. augusztus 15. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

489/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel az 
Emberi Erőforrások Bizottsága javaslatára – Otrokocsi Réka, 2200 Monor, 
Mikszáth K. u. 11. sz. alatti tanuló által a 13/1999. (IV. 23.) sz. rendelet 
alapján benyújtott ösztöndíj pályázatát elutasítja.  
A Képviselő-testület elsőfokú határozata ellen nincs helye fellebbezésnek, a 
döntés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető. 
 

I N D O K O L Á S 
 
A városi ösztöndíjról szóló 13/1999. (IV. 23.) számú rendeletben foglaltak 
alapján a 2016/2017. tanítási évre kiírt ösztöndíj pályázatra nevezett 
benyújtotta a pályázatát. Monor Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Emberi Erőforrások Bizottsága tanulmányi, szociális, illetve 
közéleti pontrendszer alapján rangsorolja a pályázókat. Az ösztöndíjak 
fedezete az Önkormányzat költségvetéséből erre a célra elkülönített összeg. 
A benyújtott, érvényes pályázatok számát, valamint a fent említett 
pontrendszert figyelembe véve pályázata elutasításra került.  
A határozat a 13/1999. (IV. 23.) sz. önkormányzati rendeleten, a 
jogorvoslatról szóló tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló – módosított – 2004. évi CXL. 
törvény 100. § (1) bekezdés f.) pontján és (2) bekezdésén alapszik. 

Határidő: 2016. augusztus 15. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 
 
 



Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

490/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel az 
Emberi Erőforrások Bizottsága javaslatára – Monori Fanni, 2200 Monor, 
Munkácsy M. u. 7. sz. alatti tanuló által a 13/1999. (IV. 23.) sz. rendelet 
alapján benyújtott ösztöndíj pályázatát elutasítja.  
A Képviselő-testület elsőfokú határozata ellen nincs helye fellebbezésnek, a 
döntés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető. 
 

I N D O K O L Á S 
 
A városi ösztöndíjról szóló 13/1999. (IV. 23.) számú rendeletben foglaltak 
alapján a 2016/2017. tanítási évre kiírt ösztöndíj pályázatra nevezett 
benyújtotta a pályázatát. Monor Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Emberi Erőforrások Bizottsága tanulmányi, szociális, illetve 
közéleti pontrendszer alapján rangsorolja a pályázókat. Az ösztöndíjak 
fedezete az Önkormányzat költségvetéséből erre a célra elkülönített összeg. 
A benyújtott, érvényes pályázatok számát, valamint a fent említett 
pontrendszert figyelembe véve pályázata elutasításra került.  
A határozat a 13/1999. (IV. 23.) sz. önkormányzati rendeleten, a 
jogorvoslatról szóló tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló – módosított – 2004. évi CXL. 
törvény 100. § (1) bekezdés f.) pontján és (2) bekezdésén alapszik. 

Határidő: 2016. augusztus 15. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

491/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel az 
Emberi Erőforrások Bizottsága javaslatára – Magócsi László, 2200 Monor, 
Wesselényi u. 26. sz. alatti tanuló által a 13/1999. (IV. 23.) sz. rendelet 
alapján benyújtott ösztöndíj pályázatát elutasítja.  
A Képviselő-testület elsőfokú határozata ellen nincs helye fellebbezésnek, a 
döntés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető. 
 

I N D O K O L Á S 
 
A városi ösztöndíjról szóló 13/1999. (IV. 23.) számú rendeletben foglaltak 
alapján a 2016/2017. tanítási évre kiírt ösztöndíj pályázatra nevezett 
benyújtotta a pályázatát. Monor Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Emberi Erőforrások Bizottsága tanulmányi, szociális, illetve 
közéleti pontrendszer alapján rangsorolja a pályázókat. Az ösztöndíjak 
fedezete az Önkormányzat költségvetéséből erre a célra elkülönített összeg. 
A benyújtott, érvényes pályázatok számát, valamint a fent említett 
pontrendszert figyelembe véve pályázata elutasításra került.  
A határozat a 13/1999. (IV. 23.) sz. önkormányzati rendeleten, a 
jogorvoslatról szóló tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló – módosított – 2004. évi CXL. 
törvény 100. § (1) bekezdés f.) pontján és (2) bekezdésén alapszik. 



Határidő: 2016. augusztus 15. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

492/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel az 
Emberi Erőforrások Bizottsága javaslatára – Kovács Vivien Krisztina, 2200 
Monor, Kossuth L. u. 23. sz. alatti tanuló által a 13/1999. (IV. 23.) sz. 
rendelet alapján benyújtott ösztöndíj pályázatát elutasítja.  
A Képviselő-testület elsőfokú határozata ellen nincs helye fellebbezésnek, a 
döntés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető. 
 

I N D O K O L Á S 
 
A városi ösztöndíjról szóló 13/1999. (IV. 23.) számú rendeletben foglaltak 
alapján a 2016/2017. tanítási évre kiírt ösztöndíj pályázatra nevezett 
benyújtotta a pályázatát. Monor Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Emberi Erőforrások Bizottsága tanulmányi, szociális, illetve 
közéleti pontrendszer alapján rangsorolja a pályázókat. Az ösztöndíjak 
fedezete az Önkormányzat költségvetéséből erre a célra elkülönített összeg. 
A benyújtott, érvényes pályázatok számát, valamint a fent említett 
pontrendszert figyelembe véve pályázata elutasításra került.  
A határozat a 13/1999. (IV. 23.) sz. önkormányzati rendeleten, a 
jogorvoslatról szóló tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló – módosított – 2004. évi CXL. 
törvény 100. § (1) bekezdés f.) pontján és (2) bekezdésén alapszik. 

Határidő: 2016. augusztus 15. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

493/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel az 
Emberi Erőforrások Bizottsága javaslatára – Holló Mátyás Dániel, 2200 
Monor, Kossuth L. u. 214. sz. alatti tanuló által a 13/1999. (IV. 23.) sz. 
rendelet alapján benyújtott ösztöndíj pályázatát elutasítja.  
A Képviselő-testület elsőfokú határozata ellen nincs helye fellebbezésnek, a 
döntés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető. 
 

I N D O K O L Á S 
 
A városi ösztöndíjról szóló 13/1999. (IV. 23.) számú rendeletben foglaltak 
alapján a 2016/2017. tanítási évre kiírt ösztöndíj pályázatra nevezett 
benyújtotta a pályázatát. Monor Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Emberi Erőforrások Bizottsága tanulmányi, szociális, illetve 
közéleti pontrendszer alapján rangsorolja a pályázókat. Az ösztöndíjak 
fedezete az Önkormányzat költségvetéséből erre a célra elkülönített összeg. 



A benyújtott, érvényes pályázatok számát, valamint a fent említett 
pontrendszert figyelembe véve pályázata elutasításra került.  
A határozat a 13/1999. (IV. 23.) sz. önkormányzati rendeleten, a 
jogorvoslatról szóló tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló – módosított – 2004. évi CXL. 
törvény 100. § (1) bekezdés f.) pontján és (2) bekezdésén alapszik. 

Határidő: 2016. augusztus 15. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

494/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel az 
Emberi Erőforrások Bizottsága javaslatára – Kaszás Nikolett, 2200 Monor, 
Bocskai u. 33. sz. alatti tanuló által a 13/1999. (IV. 23.) sz. rendelet alapján 
benyújtott ösztöndíj pályázatát elutasítja.  
A Képviselő-testület elsőfokú határozata ellen nincs helye fellebbezésnek, a 
döntés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető. 
 

I N D O K O L Á S 
 
A városi ösztöndíjról szóló 13/1999. (IV. 23.) számú rendeletben foglaltak 
alapján a 2016/2017. tanítási évre kiírt ösztöndíj pályázatra nevezett 
benyújtotta a pályázatát. Monor Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Emberi Erőforrások Bizottsága tanulmányi, szociális, illetve 
közéleti pontrendszer alapján rangsorolja a pályázókat. Az ösztöndíjak 
fedezete az Önkormányzat költségvetéséből erre a célra elkülönített összeg. 
A benyújtott, érvényes pályázatok számát, valamint a fent említett 
pontrendszert figyelembe véve pályázata elutasításra került.  
A határozat a 13/1999. (IV. 23.) sz. önkormányzati rendeleten, a 
jogorvoslatról szóló tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló – módosított – 2004. évi CXL. 
törvény 100. § (1) bekezdés f.) pontján és (2) bekezdésén alapszik. 

Határidő: 2016. augusztus 15. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

495/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel az 
Emberi Erőforrások Bizottsága javaslatára – Hauptman Gerda, 2200 
Monor, Árpád u. 13. sz. alatti tanuló által a 13/1999. (IV. 23.) sz. rendelet 
alapján benyújtott ösztöndíj pályázatát elutasítja.  
A Képviselő-testület elsőfokú határozata ellen nincs helye fellebbezésnek, a 
döntés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető. 
 

I N D O K O L Á S 



 
A városi ösztöndíjról szóló 13/1999. (IV. 23.) számú rendeletben foglaltak 
alapján a 2016/2017. tanítási évre kiírt ösztöndíj pályázatra nevezett 
benyújtotta a pályázatát. Monor Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Emberi Erőforrások Bizottsága tanulmányi, szociális, illetve 
közéleti pontrendszer alapján rangsorolja a pályázókat. Az ösztöndíjak 
fedezete az Önkormányzat költségvetéséből erre a célra elkülönített összeg. 
A benyújtott, érvényes pályázatok számát, valamint a fent említett 
pontrendszert figyelembe véve pályázata elutasításra került.  
A határozat a 13/1999. (IV. 23.) sz. önkormányzati rendeleten, a 
jogorvoslatról szóló tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló – módosított – 2004. évi CXL. 
törvény 100. § (1) bekezdés f.) pontján és (2) bekezdésén alapszik. 

Határidő: 2016. augusztus 15. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

496/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel az 
Emberi Erőforrások Bizottsága javaslatára – Takács Mária, 2200 Monor, 
Szilágyi D. u. 18. sz. alatti tanuló által a 13/1999. (IV. 23.) sz. rendelet 
alapján benyújtott ösztöndíj pályázatát elutasítja.  
A Képviselő-testület elsőfokú határozata ellen nincs helye fellebbezésnek, a 
döntés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető. 
 

I N D O K O L Á S 
 
A városi ösztöndíjról szóló 13/1999. (IV. 23.) számú rendeletben foglaltak 
alapján a 2016/2017. tanítási évre kiírt ösztöndíj pályázatra nevezett 
benyújtotta a pályázatát. Monor Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Emberi Erőforrások Bizottsága tanulmányi, szociális, illetve 
közéleti pontrendszer alapján rangsorolja a pályázókat. Az ösztöndíjak 
fedezete az Önkormányzat költségvetéséből erre a célra elkülönített összeg. 
A benyújtott, érvényes pályázatok számát, valamint a fent említett 
pontrendszert figyelembe véve pályázata elutasításra került.  
A határozat a 13/1999. (IV. 23.) sz. önkormányzati rendeleten, a 
jogorvoslatról szóló tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló – módosított – 2004. évi CXL. 
törvény 100. § (1) bekezdés f.) pontján és (2) bekezdésén alapszik. 

Határidő: 2016. augusztus 15. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

497/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 



Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel az 
Emberi Erőforrások Bizottsága javaslatára – Hegedűs Boglárka, 2200 
Monor, Rét u. 4. sz. alatti tanuló által a 13/1999. (IV. 23.) sz. rendelet 
alapján benyújtott ösztöndíj pályázatát elutasítja.  
A Képviselő-testület elsőfokú határozata ellen nincs helye fellebbezésnek, a 
döntés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető. 
 

I N D O K O L Á S 
 
A városi ösztöndíjról szóló 13/1999. (IV. 23.) számú rendeletben foglaltak 
alapján a 2016/2017. tanítási évre kiírt ösztöndíj pályázatra nevezett 
benyújtotta a pályázatát. Monor Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Emberi Erőforrások Bizottsága tanulmányi, szociális, illetve 
közéleti pontrendszer alapján rangsorolja a pályázókat. Az ösztöndíjak 
fedezete az Önkormányzat költségvetéséből erre a célra elkülönített összeg. 
A benyújtott, érvényes pályázatok számát, valamint a fent említett 
pontrendszert figyelembe véve pályázata elutasításra került.  
A határozat a 13/1999. (IV. 23.) sz. önkormányzati rendeleten, a 
jogorvoslatról szóló tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló – módosított – 2004. évi CXL. 
törvény 100. § (1) bekezdés f.) pontján és (2) bekezdésén alapszik. 

Határidő: 2016. augusztus 15. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

498/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel az 
Emberi Erőforrások Bizottsága javaslatára – Décsi Krisztián Viktor, 2200 
Monor, Batthyány u. 36/A. sz. alatti tanuló által a 13/1999. (IV. 23.) sz. 
rendelet alapján benyújtott ösztöndíj pályázatát elutasítja.  
A Képviselő-testület elsőfokú határozata ellen nincs helye fellebbezésnek, a 
döntés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető. 
 

I N D O K O L Á S 
 
A városi ösztöndíjról szóló 13/1999. (IV. 23.) számú rendeletben foglaltak 
alapján a 2016/2017. tanítási évre kiírt ösztöndíj pályázatra nevezett 
benyújtotta a pályázatát. Monor Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Emberi Erőforrások Bizottsága tanulmányi, szociális, illetve 
közéleti pontrendszer alapján rangsorolja a pályázókat. Az ösztöndíjak 
fedezete az Önkormányzat költségvetéséből erre a célra elkülönített összeg. 
A benyújtott, érvényes pályázatok számát, valamint a fent említett 
pontrendszert figyelembe véve pályázata elutasításra került.  
A határozat a 13/1999. (IV. 23.) sz. önkormányzati rendeleten, a 
jogorvoslatról szóló tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló – módosított – 2004. évi CXL. 
törvény 100. § (1) bekezdés f.) pontján és (2) bekezdésén alapszik. 

Határidő: 2016. augusztus 15. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 



Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

499/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel az 
Emberi Erőforrások Bizottsága javaslatára – Sipos Fruzsina, 2200 Monor, 
Klapka u. 11. I. lh. 1. em. 5. a. sz. alatti tanuló által a 13/1999. (IV. 23.) sz. 
rendelet alapján benyújtott ösztöndíj pályázatát elutasítja.  
A Képviselő-testület elsőfokú határozata ellen nincs helye fellebbezésnek, a 
döntés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető. 
 

I N D O K O L Á S 
 
A városi ösztöndíjról szóló 13/1999. (IV. 23.) számú rendeletben foglaltak 
alapján a 2016/2017. tanítási évre kiírt ösztöndíj pályázatra nevezett 
benyújtotta a pályázatát. Monor Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Emberi Erőforrások Bizottsága tanulmányi, szociális, illetve 
közéleti pontrendszer alapján rangsorolja a pályázókat. Az ösztöndíjak 
fedezete az Önkormányzat költségvetéséből erre a célra elkülönített összeg. 
A benyújtott, érvényes pályázatok számát, valamint a fent említett 
pontrendszert figyelembe véve pályázata elutasításra került.  
A határozat a 13/1999. (IV. 23.) sz. önkormányzati rendeleten, a 
jogorvoslatról szóló tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló – módosított – 2004. évi CXL. 
törvény 100. § (1) bekezdés f.) pontján és (2) bekezdésén alapszik. 

Határidő: 2016. augusztus 15. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

500/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel az 
Emberi Erőforrások Bizottsága javaslatára – Izmán Szabolcs, 2200 Monor, 
Liliom u. 65. sz. alatti tanuló által a 13/1999. (IV. 23.) sz. rendelet alapján 
benyújtott ösztöndíj pályázatát elutasítja.  
A Képviselő-testület elsőfokú határozata ellen nincs helye fellebbezésnek, a 
döntés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető. 
 

I N D O K O L Á S 
 
A városi ösztöndíjról szóló 13/1999. (IV. 23.) számú rendeletben foglaltak 
alapján a 2016/2017. tanítási évre kiírt ösztöndíj pályázatra nevezett 
benyújtotta a pályázatát. Monor Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Emberi Erőforrások Bizottsága tanulmányi, szociális, illetve 
közéleti pontrendszer alapján rangsorolja a pályázókat. Az ösztöndíjak 
fedezete az Önkormányzat költségvetéséből erre a célra elkülönített összeg. 
A benyújtott, érvényes pályázatok számát, valamint a fent említett 
pontrendszert figyelembe véve pályázata elutasításra került.  
A határozat a 13/1999. (IV. 23.) sz. önkormányzati rendeleten, a 
jogorvoslatról szóló tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló – módosított – 2004. évi CXL. 
törvény 100. § (1) bekezdés f.) pontján és (2) bekezdésén alapszik. 



Határidő: 2016. augusztus 15. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

501/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel az 
Emberi Erőforrások Bizottsága javaslatára – Vojtosovits Patrik, 2200 
Monor, Laposhegy 25. sz. alatti tanuló által a 13/1999. (IV. 23.) sz. rendelet 
alapján benyújtott ösztöndíj pályázatát elutasítja.  
A Képviselő-testület elsőfokú határozata ellen nincs helye fellebbezésnek, a 
döntés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető. 
 

I N D O K O L Á S 
 
A városi ösztöndíjról szóló 13/1999. (IV. 23.) számú rendeletben foglaltak 
alapján a 2016/2017. tanítási évre kiírt ösztöndíj pályázatra nevezett 
benyújtotta a pályázatát, azonban pályázata a pályázati felhívásban 
foglaltaknak nem felet meg. 
A határozat a 13/1999. (IV. 23.) sz. önkormányzati rendeleten, a 
jogorvoslatról szóló tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló – módosított – 2004. évi CXL. 
törvény 100. § (1) bekezdés f.) pontján és (2) bekezdésén alapszik. 

Határidő: 2016. augusztus 15. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

502/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel az 
Emberi Erőforrások Bizottsága javaslatára – Major Eufrozina, 2200 Monor, 
Liliom u. 35. sz. alatti tanuló által a 13/1999. (IV. 23.) sz. rendelet alapján 
benyújtott ösztöndíj pályázatát elutasítja.  
A Képviselő-testület elsőfokú határozata ellen nincs helye fellebbezésnek, a 
döntés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető. 
 

I N D O K O L Á S 
 
A városi ösztöndíjról szóló 13/1999. (IV. 23.) számú rendeletben foglaltak 
alapján a 2016/2017. tanítási évre kiírt ösztöndíj pályázatra nevezett 
benyújtotta a pályázatát, azonban pályázata a pályázati felhívásban 
foglaltaknak nem felet meg. 
A határozat a 13/1999. (IV. 23.) sz. önkormányzati rendeleten, a 
jogorvoslatról szóló tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló – módosított – 2004. évi CXL. 
törvény 100. § (1) bekezdés f.) pontján és (2) bekezdésén alapszik. 

Határidő: 2016. augusztus 15. 



Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

503/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel az 
Emberi Erőforrások Bizottsága javaslatára – Kolompár Zsolt, 2200 Monor, 
Babits M. u. 4. sz. alatti tanuló által a 13/1999. (IV. 23.) sz. rendelet alapján 
benyújtott ösztöndíj pályázatát elutasítja.  
A Képviselő-testület elsőfokú határozata ellen nincs helye fellebbezésnek, a 
döntés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető. 
 

I N D O K O L Á S 
 
A városi ösztöndíjról szóló 13/1999. (IV. 23.) számú rendeletben foglaltak 
alapján a 2016/2017. tanítási évre kiírt ösztöndíj pályázatra nevezett 
benyújtotta a pályázatát, azonban pályázata a pályázati felhívásban 
foglaltaknak nem felet meg. 
A határozat a 13/1999. (IV. 23.) sz. önkormányzati rendeleten, a 
jogorvoslatról szóló tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló – módosított – 2004. évi CXL. 
törvény 100. § (1) bekezdés f.) pontján és (2) bekezdésén alapszik. 

Határidő: 2016. augusztus 15. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

504/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Holló Péterné 
Monor, Kossuth Lajos utca 214. sz. alatti lakos települési létfenntartási 
támogatás iránt benyújtott kérelmét, tekintettel arra, hogy kérelmező 
családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (42.750,- Ft), egyedülálló 
esetében a 200 %-át (57.000,- Ft). 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

505/2016. (VII. 14.) KT határozat 
 



Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel az 
Emberi Erőforrások Bizottságának javaslatára – úgy határoz, hogy Kolompár 
József, Monor, Cinka Panna u. 4. szám alatti lakos, tanulónak az „Arany 
János Tehetséggondozó Program”-ban való részvételének idejére a 
478/2013. (XII. 12.) KT határozatával megállapított havi 2.500,- Ft összegű 
támogatást 2016. július 1-jétől megszünteti, tekintettel arra, hogy a Varga 
Katalin Gimnázium Intézményvezetője a 2016. június 20-án kelt 157/2016. 
számú határozatával nevezett tanuló tanulói jogviszonyát 2016. június 23-án 
megszüntette. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

dr. Ugrin Dániel aljegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

506/2016. (VII. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete indul „A leromlott 
település részeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek 
javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Pest megyében” című, VEKOP-
6.2.2.-15-2016. számú pályázaton az alábbi feltételek kikötésével: 
- A pályázati összeg 800 millió forint legyen. 
- Monor Város Önkormányzata a projektmenedzsmenti feladatokat a 
Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft.-re bízza, illetve a Pest Megyei 
Területfejlesztési Nonprofit Kft.-t is bevonja a feladat ellátásába, úgy hogy a 
projektmenedzsmenti költségeken a közreműködés arányában osztoznak. 
- Monor Város Önkormányzata nem kíván önrészt biztosítani a 
pályázathoz, az ingatlanvásárláshoz szükséges önrészt a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat biztosítsa. 
- A közösségi funkciók fejlesztése a lehető legmagasabb arányban legyen 
betervezve a projektbe. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

507/2016. (VII. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi „A 
leromlott település részeken élő alacsony státuszú lakosság 
életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Pest 
megyében” című, VEKOP-6.2.2.-15-2016. számú pályázat előkészítésére 
vonatkozó 300.000,- Ft + ÁFA összegű szerződés megkötését a Pro Regio 
Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit 
Közhasznú Kft.-vel. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2016. július 14-i 
testületi ülésen tárgyalt, 2.500.000,- Ft + ÁFA összegű, a pályázat 
megírására vonatkozó szerződést kösse meg a Pro Regio Közép-
Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú 



Kft.-vel, az általuk elkészített pályázati adatlapot írja alá, és nyújtsák be. A 
megbízási díj forrása a pályázati önrész tartalék. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

508/2016. (VII. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően támogatja az 1956-os megemlékezéssel 
kapcsolatos helytörténeti kiállítás megszervezését, az erről szóló felhívás 
megjelentetését, és 500.000,- Ft keretösszeget biztosít mindezek 
megvalósításához az általános tartalék terhére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Hanzelik Andrea ügyvezető 
Hajdú Zoltánné igazgató 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

509/2016. (VII. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően támogatja a Monor és környéke alkotói 
antológiájának megjelentetését, és 2.000.000,- Ft + ÁFA keretösszeget 
biztosít ehhez az általános tartalék terhére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Hajdú Zoltánné igazgató 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

510/2016. (VII. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a KRESZ 
park megfigyeléséhez szükséges térfigyelő kamerák elhelyezéséről szóló 
475.000,- Ft + ÁFA összegű árajánlatot, a szükséges forrást a működési 
céltartalék terhére a KÖVÁL Nonprofit Zrt.-nek támogatásként biztosítja, és 
elfogadja a Társaság 2016. évi üzleti tervének ennek megfelelően történő 
módosítását. 

Határidő: azonnal 



Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Takács Endre vezérigazgató 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 4 igen és 6 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

511/2016. (VII. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatta azt a 
javaslatot, hogy a Dr. Borzsák Endre Városi Könyvtár környékén ne 
építsenek ki ingyenes wifi hálózatot. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 4 igen és 6 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

512/2016. (VII. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatta azt a 
javaslatot, hogy további árajánlatokat kérjenek be a Dr. Borzsák Endre 
Városi Könyvtár környékére telepítendő ingyenes wifi hálózatra. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

513/2016. (VII. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monori Városépítő Kft. 
végelszámolást lezáró beszámolóját. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

514/2016. (VII. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Monor belterület 
7447/26 – 7447/38 hrsz.-ú ingatlanok építési telekként történő hasznosítása 



érdekében hozzájárul, hogy a telkeken áthúzódó csatorna nyomvonala 
kiigazításra kerüljön a vásártér irányába. és hogy a 7 darab telken történjen 
tereprendezés. Továbbá felkéri a MÜVÁK Irodát, hogy kérjenek be ajánlatot 
az ingatlanok közművesítésére. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

515/2016. (VII. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete belterületbe kívánja 
vonni a 0295/45, 11, 44, 41, 38, 37, 34, 24, 33, 30 hrsz.-ú ingatlanait. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

516/2016. (VII. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SzT felülvizsgálatát 
jelenleg végző cégtől javaslatot kér a vásártér területének szabályozási 
lehetőségeire. 
Felhatalmazza a polgármestert, tárgyaljon az MGKSz-el, hogy a kisállat 
börzék a továbbiakban hol kerüljenek megrendezésre. Lehetséges helyszín 
a Csévi út melletti un. pedagógusföld egy része. 
Felhatalmazza továbbá, hogy tárgyaljon a 8005/6 hrsz.-ú, 10437 m2 
területű, legelő művelési ágú ingatlan tulajdonosaival, hogy szándékukban 
áll-e értékesíteni az ingatlanukat, ami a SzT szerint Z-KK övezetbe van 
sorolva. 
Felkéri a MÜVÁK Irodát, hogy intézkedjen a Dózsa György utcát lezáró kapu 
elbonttatásáról. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

517/2016. (VII. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete akként határoz, hogy 
Kovács László (KL-Comp) 2244 Úri, Petőfi utca 14. székhelyű szolgáltató 



kérelmét figyelembe véve az önkormányzati fenntartású intézmények és a 
Polgármesteri Hivatal nyomtatási szolgáltatását 2016. szeptember 1. 
napjától további két évi időtartamra változatlanul a jelenlegi szolgáltatótól a 
jelenlegi szolgáltatási áron kívánja igénybe venni, az önkormányzati 
fenntartású intézmények informatikai szolgáltatásának igénybevételét 2016. 
augusztus 31. napjától a jelenlegi szolgáltatótól nem kívánja igénybe venni 
és annak ellátását ezen időponttól a Polgármesteri Hivatal feladatkörébe 
utalja. 
Egyidejűleg felhatalmazza az érintett intézmények intézményvezetőit, a 
Védőnői Szolgálat esetében pedig a Polgármestert, a Jegyzőt és a 
Gazdasági vezetőt az informatikai szerződések 30 napos határidővel történő 
felmondására és nyomtatási szolgáltatás igénybevételére vonatkozó 
szerződésnek a 2016. szeptember 1. napjától kezdődő két évi időtartammal 
történő meghosszabbítására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

518/2016. (VII. 21.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Monori Roma Tabán területén (2200 Monor, Bercsényi u.) lévő közfürdő és 
mosoda felújításához, a 395/2016. (VI. 16.) KT határozatában biztosított 
600.000, Ft fedezetet a további 273.000,- Ft-tal megemeli a működési 
céltartalék terhére. Monor Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében 
összességében bruttó 873.000,- Ft összeget biztosít a közfürdő felújítására. 
Forrása a működési céltartalék. 
Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a Beszerzési Szabályzatban 
foglalt eljárási szabályok szerint az előterjesztésben részletezett felújítási 
munkák vállalkozásba adásáról, a szerződés vagy megrendelés aláírásáról. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Pozsonyi Géza ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

519/2016. (VIII. 11.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján az alábbi döntést hozza: 

1.) Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 328/2003. (IX. 
11.) számú határozattal megállapított településszerkezeti tervet 
módosítja. 

2.) A Településszerkezeti Terv jelen határozat 1. melléklete szerinti TSZT-
M2 tervlappal egészül ki, s egyidejűleg a módosítással érintett területre 
vonatkozólag hatályát veszti. 



3.) A Pest megyei területrendezési terv szerkezeti terve és a 
településszerkezeti terv módosítás terület mérlege Monor 
területfelhasználásait érintően: 

Térségi 
területfelhasználási 

kategóriák 

Terület  
(ha) 

Korlátozás Felhasználható 
Jelen módosítás 
során felhasznált 

(ha) 

Városias települési 
térség 

1297,84 - - - 

Vegyes 
területfelhasználású 

térség 
1224,93 

85%   
1041,19 ha 

15%           
183,74 ha 

5,06 ha 

Erdőgazdálkodási 
térség 

1386,63 
75%   

1039,97 ha 
25%           

346,66 ha 
0,59 ha 

Mezőgazdasági 
térség 

698,95 
85%       

594,1 ha 
15%           

104,84 ha 
2,38 ha 

Építmények által 
igénybe vett térség 

69,69 - - 69,69 

 
4.) Monor város területi mérlege a módosítás során a következőképpen 

változik: 

Területi mérleg Változás nagysága 

Közigazgatási területen ha 

Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület -1,83 

Erdő -2,25 

Általános mezőgazdasági terület – szántó -58,13 

Általános mezőgazdasági terület – szőlő -6,78 

Közlekedési terület +68,99 

 
5.) A módosítás következtében a biológiai aktivitásérték csökkenésével 

nem szükséges számolni. 

6.) Jelen határozat az elfogadását követő napon lép hatályba. 

7.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a településszerkezeti 
terv módosításának elfogadásáról a lakosságot tájékoztassa, az 
elfogadott településszerkezeti terv módosítását küldje meg az állami 
főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak és az 
eljárásban résztvevő államigazgatási szerveknek. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Gubán Sándor főépítész 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

520/2016. (VIII. 11.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részt vesz a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium, Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark 
Programján a 6069/1 hrsz.-ú Péteri úti Grund pálya melletti területtel, az 
5150/66 hrsz.-ú zöldterülettel, a Pozsonyi lakótelep és a Klapka utca között 
és a 4065/7 hrsz.-ú Kis-tó nyugati részén található területtel. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 



Forgách Tamás irodavezető 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

521/2016. (VIII. 11.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 
Városi Piac 6757/11 hrsz.-ú üzlethelyiséget 2016. szeptember 1-től Kovács 
Béláné Veress Irén, Monor, Petőfi S. u. 34. sz. alatti lakos bérlő mellett 
lánya, Kovács Ildikó (szül.: 1966.10.17, an: Veress Irén), Monor, Petőfi S. u. 
34. sz. alatti lakos bérlőtársként bérelje. 

Határidő: 2016. augusztus 31. 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

522/2016. (VIII. 11.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képzőművészet 
Kollégiuma nyílt pályázati felhívására a pályázati kiírásnak megfelelő 
ajánlatokat kér be az Orbán térre szőlőtermesztéssel, borkészítéssel 
kapcsolatban, a Petőfi utca – Virág utca kereszteződésében lévő kis térre 
pedig a monori találkozóval kapcsolatban, a terület rendezésére is, Czibor 
Évától, Simorka Sándortól, Gábor Évától, Karcag Évától, a CO&CO 
DESIGNCOMMUNICATION KFT.-től, a BME Építészmérnöki Kar 
Építőművészeti Doktori Iskolájától. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Hanzelik Andrea ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

523/2016. (VIII. 11.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 100.000,- Ft-tal 
támogatja a Monori Rendőrkapitányság kérelmére a Kék Lámpás Nap 
rendezvény megszervezését az általános tartalék terhére. 
Továbbá felhatalmazza a polgármestert, egyeztessen a Monori 
Rendőrkapitánysággal a pénzátadás módjáról. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 



Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

524/2016. (VIII. 11.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a Monor 4412/12, 4412/17, 4424/13 hrsz.-ú (volt NÖMI) 

területeket igényelje meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től, és a 

sportcélú hasznosítást jelölje meg a terület felhasználására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

525/2016. (VIII. 11.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon 

szándékát, hogy a Monor 4412/17 hrsz.-ú (volt NÖMI) telek építési övezeti 

besorolását a HÉSZ felülvizsgálata során sport övezetre módosítja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Gubán Sándor főépítész 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

526/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a 2006/2015. (XII. 29.) Korm. 
határozatban támogatott feladatellátás megvalósításához - a Városi 
Sportcsarnok megvalósításához - kapcsolódó Projekt Adatlap tartalmát. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Rajki László ügyvezető 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

527/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori 
Városi Sportcsarnok előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos 
beszámolót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Rajki László ügyvezető 



Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

528/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
jövőbeni ingatlaneladásokból származó bevételeket elkülönítik a Balassa 
Bálint utca Klapka utca és Lőcsei utca közötti szakaszának megépítésére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
 dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Forgách Tamás irodavezető 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

529/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 
Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft., annak ügyvezetője útján megkösse a 
hálózati csatlakozási szerződést az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.-vel a 
Monor Városi Sportcsarnok villamos energia ellátása érdekében.  

Egyúttal tudomásul veszi, hogy a fejlesztés becsült értéke bruttó 
16.245.697,- Ft, melynek pontos összege a tervezés, engedélyeztetés és 
kivitelezés során válik véglegessé. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Rajki László ügyvezető 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

530/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monor Város Önkormányzat 2016. 
évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. számú 
módosításáról készült független könyvvizsgálói véleményt. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

531/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Város Helyi 
Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló többször módosított 11/2004. (IX. 20.) 
önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése érelmében a Szabályozási 



Terven (SZT) jelölteknek megfelelően belterületbe vonja a jelenlegi Monor, 
0114/36 hrsz.-ú ingatlant (kialakuló belterületi helyrajzi szám: 8057). A 
belterületbe vonással, építéssel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek 
viselése, valamint az ingatlan közműellátása, a HÉSZ SZT szerinti út 
kialakítása, megépítése az ingatlantulajdonos(ok) feladata. A kialakuló 
ingatlant a Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat, valamint a 
vonatkozó jogszabályok előírásai szerint lehetséges beépíteni úgy, hogy az 
ingatlant érintő telekalakítást (útkialakítás, útszélesítés, stb.) el kell végezni. 
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az ingatlan belterületbe 
vonásával kapcsolatos megállapodás aláírására. Felhatalmazza a 
polgármestert a változási vázrajz aláírására és egyúttal felhívja a jegyzőt, 
hogy a Képviselő-testület döntéséről a szükséges munkarészek elvégzése 
után keresse meg az érintetteket és a Monori Járási Hivatal Földhivatali 
Osztályt. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Orosházi Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

532/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, kösse meg dr. Tankó Károly örökségvédelmi szakértővel a 
280.000,- Ft + ÁFA összegű Megbízási Szerződést, mely Monor város 
területén az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakági 
munkarészének aktualizálására vonatkozik. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Gubán Sándor főépítész 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

533/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TRE-k felülvizsgálata 
keretében területrendezési hatósági eljárást kezdeményez az 
erdőgazdálkodási térségre vonatkozó módosított terület felhasználási 
engedély érdekében. 
A Képviselő-testület a kérelemhez szükséges Területi Hatásvizsgálat 
készítésére a Völgyzugoly Műhely Területfejlesztő és Tervező Kft. 1,2 millió 
forint + ÁFA összegű ajánlatát elfogadja. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, 
vizsgálja meg, szükséges-e további árajánlatok bekérése, és amennyiben 
nem szükséges, felhatalmazza a polgármestert a Völgyzugoly Műhely 
Területfejlesztő és Tervező Kft.-vel kötendő szerződés aláírására. 
Forrás az általános tartalék. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 



Gubán Sándor főépítész 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

534/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 
Thököly utca és Bercsényi utcák által határolt, a 7025, 7026, 7027, 7028 és 
7029 hrsz.-ú ingatlanokat tartalmazó építési övezetre vonatkozóan a Helyi 
Építési Szabályzatot egyszerűsített eljárás keretében soron kívül módosítja 
a Szociális Városrehabilitációs Program végrehajthatósága érdekében. Az 
övezeti szabály tegyen lehetővé 40-50% beépítettséget, maximum 7,5 m 
építmény magasságot, minimum 20 % zöld felülettel. A feladattal, amely 
elkészülésének határideje a 2016. év vége, a Völgyzugoly Műhely 
Területfejlesztő és Tervező Kft.-t bízza meg a HÉSZ felülvizsgálata keretén 
belül. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 7 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással (1 fő nem 
szavazott) az alábbi határozatot hozta: 

 
 

535/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Monestate Kft. kérelmének helyt ad, és soron kívül kezdeményezi a HÉSZ 
módosítását. Ennek feltétele, hogy a tervezett fejlesztésről az 1997. évi 
LXXVIII. törvény 30/A. §-ának megfelelő telepítési tanulmánytervet a cél 
megvalósítója elfogadásra nyújtsa be az Önkormányzatnak, és kössön 
településrendezési szerződést. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés 
előkészítésére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Gubán Sándor főépítész 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

536/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete, figyelemmel az Emberi 
Erőforrások Bizottságának javaslatára a Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 
Monor, Kossuth Lajos u. 37.) 2015/2016. nevelési évről szóló beszámolóját 
az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Trincsiné Márton Zsuzsanna intézményvezető 



Burján Sándor ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

537/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete, figyelemmel az Emberi 
Erőforrások Bizottságának javaslatára a Monori Petőfi Óvoda (2200 Monor, 
Petőfi Sándor u. 29.) 2015/2016. nevelési évről szóló beszámolóját az 
előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Zsember Ágnes intézményvezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

538/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete, figyelemmel az Emberi 
Erőforrások Bizottságának javaslatára a Monori Tesz-Vesz Óvoda (2200 
Monor, Katona J. u. 26.) 2015/2016. nevelési évről szóló beszámolóját az 
előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Seres Istvánné intézményvezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

539/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete, figyelemmel az Emberi 
Erőforrások Bizottságának javaslatára a Monori Napsugár Óvoda (2200 
Monor, Jászai M. tér 1.) 2015/2016. nevelési évről szóló beszámolóját az 
előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Ledniczkiné Perjési Marietta intézményvezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

540/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete, figyelemmel az Emberi 
Erőforrások Bizottságának javaslatára a Monori Szivárvány Óvoda (2200 



Monor, Toldi u. 5.) 2015/2016. nevelési évről szóló beszámolóját az 
előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Bánné Keller Márta intézményvezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

541/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 
Monori Kossuth Lajos Óvodában a jelenlegi 17 fő engedélyezett 
óvodapedagógusi létszámot 0,5 fővel megemelje. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Burján Sándor ügyintéző 
Forgách Tamás irodavezető 
Trincsiné Márton Zsuzsanna intézményvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

542/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Gondozási 
Központ kérelmét az alábbiak szerint fogadja el a működési céltartalék 
terhére: 

- az Intézmény riasztó rendszerének javítására 65.532,- Ft összeget 
biztosít; 
- hozzájárul a házi segítségnyújtás szociális ellátás biztosításához a 
gondozónők által használt öt darab kerékpár felújításához, valamint 5 db 28” 
és 1 db 26” kerékpár vásárlásához, azzal, hogy az Önkormányzat visszatér 
az elektromos kerékpárok beszerzésének kérdésére a 2017. költségvetési 
évben; 
- az Intézmény használati eszközeinek, műszaki, gépészeti 
berendezéseinek javítását, karbantartását az oktatási, nevelési 
intézményekben alkalmazásban lévő karbantartók végezzék el; 
- az Intézmény udvarában, mellékhelyiségeiben lévő hulladékok 
elszállítására legyen biztosítva egy konténer; 
- a gondozónők helyettesítésére alkalmazott tiszteletdíjban részesülők díját 
500,- Ft óradíjról 750,- Ft óradíjra emelik; 
- 2016. december 1-ével teljesíti a kérelemben szereplő 0,5 fő 
adminisztrátori álláshelyet, valamint hozzájárul, hogy a meglévő üres 
gondozónői státuszt egy fő vezető gondozónővel töltsék be. A vezetői pótlék 
a pótlékalap 100%-a. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 
Iványi Margit intézményvezető 

 



Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

543/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jégpálya 
megvalósítására beérkezett árajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot adó 
Exele Kft. (2131 Göd, Nemeskéri út 33.) 6.500.000,- Ft + ÁFA összegű 
ajánlatát fogadja el. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Hanzelik Andrea ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

544/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos tájékoztatást, és felhatalmazza a 
polgármestert, valamint Takács Endre vezérigazgatót, hogy további 
egyeztetéseket folytassanak lehetséges együttműködésről a 
hulladékgazdálkodás terén. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Takács Endre vezérigazgató 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

545/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a VEKOP-
6.2.2-15-2016-00003 jelű, „A „Tabán" társadalmi és fizikai rehabilitációja – 
Monor” című projekttel  kapcsolatos beszámolót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

546/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem nyújt be 
pályázatot a GZR-T-Ö-2016 kódszámú, „Jedlik Ányos Terv” Elektromos 
töltőállomás alprogram című pályázati felhívásra. 



Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

547/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori 
Városfejlesztő Nonprofit Kft. által koordinált projektekről szóló beszámolót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

548/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a 
hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Burján Sándor ügyintéző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

549/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások 
Minisztériumával együttműködve pályázatot ír ki a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók 
számára a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére 
vonatkozóan („A” típusú pályázati kiírás). 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. november 8. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Burján Sándor ügyintéző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

550/2016. (IX. 15.) KT határozat 



 
Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások 
Minisztériumával együttműködve pályázatot ír ki a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási 
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára a 2017/2018., a 2018/2019. 
és a 2019/2020. tanévre vonatkozóan („B” típusú pályázati kiírás).  
A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. november 8. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Burján Sándor ügyintéző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

551/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2016. évi 
karbantartási-felújítási döntések végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Forgách Tamás irodavezető 
Takács Endre vezérigazgató 
Hanzelik Andrea ügyvezető 
Rozsnyay Zoltán ügyintéző 
Pozsonyi Géza ügyintéző 
Trincsi Sándor csoportvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

552/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Integrált 
Településfejlesztési Stratégia végrehajtásáról szóló beszámolót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

553/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
MŰVÁK Irodát, hogy az előterjesztésben javasolt valamennyi ivókút 
kiépítésére kérjen be árajánlatot. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 



 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

554/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 
406/2016. (VI. 16.) KT határozatát, és akkor tér vissza a Bródy utcában lévő 
közkút esetleges átszerelésére, amikor a nyomókarral nem rendelkező 
közkutakról fog tárgyalni. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

555/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja Monor Város Környezetvédelmi 
Programját. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Princz Verona ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

556/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

I. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a 
víziközmű-rendszert bérleti-üzemeltetési szerződés alapján üzemeltető 
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft-t (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.) 
a 
- Monor közműves ivóvízellátó rendszer megnevezésű, 
- MNR-IV rövid kódú, 
- 11-10551-1-003-00-15 MEKH azonosító kódú, 
- Monor Város Önkormányzata és Monorierdő Község Önkormányzata 

ellátási felelősségében lévő 
víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervének a MEKH VK 1/2015 
számú ajánlásában előírt tartalommal – legkésőbb – 2016. szeptember 
30-ig történő elkészítésére és jóváhagyásra a MEKH-ez való 
benyújtására –figyelemmel a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. tv. 11. §-ában foglaltakra. 

II. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a 
víziközmű-rendszert bérleti-üzemeltetési szerződés alapján üzemeltető 
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.) a 
- Monor közműves szennyvízelvezető rendszer megnevezésű, 
- MNR-SZV rövid kódú, 
- 21-1055-1-006-00-03 MEKH azonosító kódú, 



- Monor Város Önkormányzata, Monorierdő Község Önkormányzata, 
Péteri Község Önkormányzata, Vasad Község Önkormányzata, 
Csévharaszt Község Önkormányzata, Gomba Község 
Önkormányzata ellátási felelősségében lévő 

víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervének a MEKH VK 1/2015 számú 
ajánlásában előírt tartalommal – legkésőbb – 2016. szeptember 30-ig 
történő elkészítésére és jóváhagyásra a MEKH-ez való benyújtására –
figyelemmel a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. 11. §-ában 
foglaltakra. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

557/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, jelezze a DAKÖV Kft. Dabasi Üzemigazgatósága felé, hogy 
az Önkormányzat aggályosnak tartja azt a gyakorlatot, mely szerint a Monori 
Üzemigazgatóságnak kellett kifizetnie a hozzá beolvadó Pilisi 
Üzemigazgatóság tartozását, illetve tiltakozását fejezi ki emiatt. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

558/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete el kívánja készíttetni a 
helyi vízkár-elhárítási terv felülvizsgálatát. Monor Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a „Helyi Vízkár-elhárítási Terv” pályázatra beérkezett 
ajánlatok közül a pályázat nyertesének a Terra Idea Kutató és Tanácsadó 
Kkt. bruttó 177.800,- Ft összegű ajánlatát fogadja el. Forrás a 
környezetvédelmi alap. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Herner István ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

559/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete akként határoz, hogy a 
közterületi alkoholfogyasztás tilalmát Monor Város közterületeire rendeli el, 
az alábbi kivételt képező mentességi esetekkel: 



- Strázsa-hegy területe, 
- vendéglátóipari egységek közterület foglalással kialakított kerthelyiségei, 
teraszai, 
- a települési képviselők által javasolt rendezvények. 

Egyidejűleg felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a közterületi 
alkoholfogyasztás tilalmára vonatkozó önkormányzati rendelet tervezetet a 
következő rendes testületi ülésre készítse el. 

Egyidejűleg felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az elkészült önkormányzati 
rendelet tervezet véleményezési eljárását a Monori Rendőrkapitánysággal, 
illetve a Monori Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályával folytassa le. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

560/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Petró Judit, 
2200 Monor, Pozsonyi utca 1. 3/2/3/13. (tartózkodási hely: Monor, Erzsébet 
királyné u. 19.) sz. alatti lakos 6.500.000.-Ft összegű pályázatát a Monor, 
Erzsébet királyné utca 19. sz. alatti, 4727/A/2 és a 4727/A/3 társasházi 
albetétben nyilvántartott lakás ingatlanra. 

Felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt, és a gazdasági vezetőt, hogy az 
adásvételi szerződést függőben tartással aláírja, majd a Magyar Állam, 
valamint a 4727/A/3 sz. lakás bérlőjének elővásárlási jogáról lemondó 
nyilatkozat beérkezését és a vételár kiegyenlítését követően a bejegyzési 
engedélyt kiadja. 

Határidő: 2016. november 30. 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

561/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
MÜVÁK Irodát, hogy a Monor, Petőfi Sándor utca 34. sz. alatti ingatlan iroda 
funkció szerinti hasznosítására megvalósíthatósági terveket és 
költségbecslést kérjen be. Forrás a költségvetési tartalék. 

Határidő: 2016. október 31. 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Pozsonyi Géza ügyintéző 

 
 
 
 



Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

562/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. október 1-től 
2016. december 31-ig a Zeneiskola használatába adja a könyvtár-
zeneiskola épületének emeletén lévő, Városi Könyvtárhoz tartozó 
olvasótermet hétfőtől péntekig, 13 órától, tanítási célra. 
A helyiség takarítása a Zeneiskola feladata. 

Határidő: 2016. szeptember 30. 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

563/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. szeptember 1-től 
határozatlan időtartamra támogatásként térítésmentesen használatba és 
kezelésébe adja a Monor, Ady Endre u. 2. fszt. 2. sz. alatti, 2425/5/A/2 
társasházi albetétben nyilvántartott, 61,1 m2 alapterületű lakását a Pest 
Megyei Rendőr-főkapitányság Monori Rendőrkapitánysága részére, 
próbaidős rendőrök elhelyezése céljára. A .Monori Rendőrkapitányság 
vállalja, hogy évente tájékoztatást ad a lakás kihasználtságáról, illetve arról, 
hogy a lakás lakói közül hányan teljesítenek szolgálatot Monoron. 

Az hatályos önkormányzati rendelet szerinti lakbérszámítás alapján a 
támogatás mértéke: 433.320,- Ft/év. (591,- Ft/m2/hó x 61,1 m2 = 36.110,- 
Ft/hó) 

A gáz-, villany-, és vízmérő órákat az átadáskor közösen rögzített állásokkal 
a Pest Megyei Rendőrkapitányság nevére át kell íratni. 

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a támogatási szerződés 
aláírására. 

Határidő: 2016. szeptember 30. 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Takács Endre vezérigazgató 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Bokros Károlyné ügyintéző 
 Pozsonyi Géza ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

564/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a Városi 
Piac 6757/11 hrsz.-ú üzlethelyiség bérleti szerződését. 2016. szeptember 1-
től, Kovács Béláné nyugdíjba vonulásától a korábbi bérlőtárs, Kovács Ildikó 
(szül.: 1966.10.17, an: Veress Irén), Monor, Petőfi S. u. 34. sz. alatti lakos a 
bérlő. 



Határidő: 2016. szeptember 30. 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

565/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti a 328/2016. (V. 
12.) KT határozat szerinti szándékát, hogy a 0359/32 hrsz.-ú közút melletti 
ingatlanok megfelelő megközelítése, illetve használatának elősegítése 
érdekében a Szabályozási Tervnek megfelelően, bővíteni kívánja a 0359/32 
hrsz.-ú, közút megnevezésű ingatlanát. 
Mivel a 0359/67 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosainak tájékoztatása szerint az 
általuk történő útkialakítás perfeljegyzés miatt akadályoztatva van, 
ismételten vételi ajánlatot tesz a 0359/67 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosainak az 
ingatlanukat érintő útterületre. Az ajánlat összege 150,- Ft/m2. 
Amennyiben a vételi ajánlatot nem fogadják el, illetve 30 napon belül nem 
nyilatkoznak, útlejegyzési eljárást kezdeményez a Pest Megyei 
Kormányhivatalnál az érintett telek kiszolgáló út céljára szükséges részére. 

Határidő: 2016. szeptember 30. 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 
Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal (1 fő nem szavazott) az alábbi 

határozatot hozta: 
 
 

566/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Monori Kossuth Lajos Általános Iskola, a Monori 
Nemzetőr Általános Iskola, a Monori Jászai Mari Általános Iskola, a Monori 
Ady Úti Általános Iskola, valamint a JAG terem, tornaterem, és egyéb 
helyiségei tekintetében 2016. szeptember 1. és 2016. december 31. közötti 
időszakra változatlan feltételekkel, és a bérleti díj változatlanul hagyása 
mellett kössön helyiségbérleti szerződéseket. 

Határidő: 2016. szeptember 30. 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

567/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Czikora 
Melinda, Monor, Malomhegy utca 43. sz., 11684/1 hrsz. alatti lakos kérelmét, 



a felajánlott zártkerti 11684/1 hrsz.-ú, 1119 m2 alapterületű, rét és lakóház 
megnevezésű ingatlant nem vásárolja meg. 

Határidő: 2016. október 31. 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

568/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2200 Monor, Bajcsy 
Zs. u. 2. önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló ingatlanra 
értékbecslést készíttet, ezt követően a teljes ingatlan tömbre, de legalább az 
önkormányzati épületre és még egy szomszédos épületre beruházási 
ötletpályázatot hirdet az együttes hasznosításukról. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

569/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
2200 Monor, Bajcsy Zs. u. 2. (VI-BA Kereskedőház Kft.) önkormányzati 
tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló ingatlan kizárólag utca fronti 
homlokzati felújítási munkáit elvégezteti a 2016. évi költségvetés terhére. 
Forrás az általános tartalék. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a Beszerzési 
Szabályzat szerinti eljárási szabályok szerint az előterjesztésben részletezett 
felújítási munkák vállalkozásba adására, a kivitelezési szerződés, vagy 
megrendelés aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Forgách Tamás irodavezető 
Pozsonyi Géza ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

570/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 
előterjesztésben található utak, útszakaszok stabilizálását, azonban a 
Csokonai utcai tétel felülvizsgálatát kéri, a Völgykút utca elejével, és a 



Késmárk utcával kéri kiegészíteni a listát, valamint a Forrás dűlő stabilizált 
része mögötti szakasz és a Szélső út felmérését határozza el. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Herner István ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

571/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa tartandó 
közmeghallgatás időpontját 2016. október 17. napján (hétfő) 18 órai kezdési 
időponttal határozza meg, az alábbi napirendi témákra vonatkozóan: 

1. Tájékoztató az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról, 
2. Tájékoztató a Monor Városát érintő megvalósult és folyamatban lévő 

2016. évi beruházásokról, pályázatokról 

A Képviselő-testület felkéri Monori Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét, hogy a 
lakosságot a közmeghallgatás időpontjáról, és napirendjeiről a helyben 
szokásos módon tájékoztassa.  

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a 2016. évi polgármesteri 
települési szintű fórumra a közmeghallgatás napján, annak időpontját 
követően kerül sor. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal (1 fő nem szavazott) az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

572/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy 
a Monor-Nagytemplomi Református Gyülekezet a kérésének megfelelően, a 
Vendégváró Református Nyíltnap elnevezésű rendezvényére 100.000,- Ft 
támogatásban részesült. Forrás az általános tartalék. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

573/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 100.000,- Ft-tal 
támogatja a Borzsák Endre Hagyományőrző Egyesületet. A támogatást a 



Monori Néptánc és Népzenei Találkozó megrendezéséhez igényelték, 
forrása az általános tartalék. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

574/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 
KÖVÁL Nonprofit Zrt. megrendelje a ravatalozó felújításának tervezését az 
előterjesztés szerinti tartalommal, maximum 500.000,- Ft-ért. A Képviselő-
testület a 395/2016. (VI. 16.) KT határozatával elfogadott 200.000,- Ft 
forráson felüli 300.000,- Ft összegű többlet támogatást az általános tartalék 
terhére biztosítja a Társaságnak. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Takács Endre vezérigazgató 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen és 1 nem szavazattal (1 fő nem szavazott) az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

575/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Monori 
Járási Hivatal kérelmét, támogatja a pályaválasztási kiállítás megrendezését 
étel-ital biztosításával 485.000,- Ft értékben, továbbá 250.000,- Ft 
keretösszeg erejéig, melyből egyéb dologi kiadásokat finanszíroznak. Forrás 
a rendezvény megtartásából származó 485.000,- Ft összegű bérleti díj, 
melyet a Monori Járási Hivatal fizet a Monori József Attila Gimnázium és 
Közgazdasági Szakközépiskola tornacsarnokának és tantermeinek 
bérléséért, valamint a 250.000,- Ft-ra a működési céltartalék. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

576/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem jelentkezik a 
Képzőművészeti Kollégium nyílt pályázati felhívására, mivel nem érkezett be 
kellő mennyiségű pályázat. 

Határidő: azonnal 



Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Hanzelik Andrea ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

577/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
szoborpályázattal kapcsolatos döntések megvitatására létrehozott 
munkacsoport folytassa a munkáját, keressenek olyan helyszíneket és 
alkotásokat, amelyeket az Önkormányzat megvalósíthat, ha lesz rá forrás. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Hanzelik Andrea ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

578/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az Emergency 
Service Kft.-t, mint az orvosi ügyeletet ellátó céget, hogy tegye lehetővé, 
hogy az orvosi ügyeleten megjelenők mindegyike – tehát az ellátásban nem 
részesülők is – kerüljenek bele egy nyilvántartásba, illetve tegyenek ki 
„panaszkönyvet”, amelybe az ügyeleten megjelenők beírhatják 
észrevételeiket, problémáikat az ellátással kapcsolatban. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

579/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Szakorvosi Rendelőintézet helyzetével kapcsolatosan 2016 októberének 
végén megbeszélést hív össze, melyre a háziorvosokat is meghívják. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

580/2016. (IX. 15.) KT határozat 



 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja az 
508/2016. (VII. 21.) KT határozatban szereplő összeget, és összesen nettó 
1,5 millió forint keretösszeget biztosít az 1956-os forradalom 60. évfordulója 
alkalmából elkészülő kiadvány költségeire. Forrás az általános tartalék. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Hanzelik Andrea ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal és 4 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

581/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván részt venni 
a KEHOP-5.4.1 jelű, „Szemléletformálási programok” című pályázaton, ezért 
visszavonja a 243/2016. (IV. 14.) KT határozatát. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

582/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 221-234, 
240-253, 255, 258-284, 286, 287, 289, 291-299/2016. (IV. 14.), 302-304, 
306-314, 316-326, 328, 329, 331-346, 349/2016. (V. 12.), 353, 373-
383/2016. (V. 26.), 384-394, 399-414, 417, 418/2016. (VI. 16.) számú lejárt 
határidejű testületi határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri 
jelentést. 

Határidő: azonnal 
Felelős:  dr. Zsombok László polgármester 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

583/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a szóbeli és 
írásbeli polgármesteri jelentést a két ülés közötti fontosabb eseményekről és 
intézkedésekről. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

 
 
 



Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

584/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor 
Közbiztonságáért Díjat 2016. évben a Monori Polgárőr Közhasznú Egyesület 
részére adományozza, és felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület 
következő rendes ülése előtt a díjjal járó emlékplakettet, oklevelet, és 
ajándéktárgyat átadja. 

Határidő: 2016. október havi, soros képviselő-testületi ülés 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 
Burján Sándor ügyintéző 
Malatinszki Ágnes ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

585/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja kk. 
Megyeri Panna halmozottan sérült gyermek esetében a szociális ellátás 
formájában havi rendszerességgel történő támogatás megállapítását, 
tekintettel arra, hogy a szülők jövedelme meghaladja a vonatkozó helyi 
rendeletben meghatározott mértéket. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

586/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Berkiné Seres 
Hajnalka Monor, Liszt Ferenc u. 24. sz. alatti lakos részére a Monori 
Gondozási Központnál térítésmentes szociális étkeztetést (ebédet) állapít 
meg 6 hónapig terjedő időtartamra. Az étel elszállításáról a kérelmező saját 
maga gondoskodjon, amennyiben nevezett ezt kérelmezi. 
Amennyiben a támogatott szociális vagy jövedelmi helyzetében változás 
következik be, köteles azt jelezni az Intézményvezető felé. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

587/2016. (IX. 15.) KT határozat 



 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kisfaludi Károlyné 
Monor, Zöldmező u. 14. sz. alatti lakos részére havonta folyósítva 
háromszor 10.000,- Ft (azaz háromszor tízezer forint) összegű 
települési létfenntartási támogatást állapít meg a települési támogatásról, 
az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő 
térítési díjakról szóló 5/2015. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet 7. § (1)-(2) 
bekezdésében foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

588/2016. (IX. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dobej József Monor, 
Aradi u. 1. sz. alatti lakos részére a települési támogatásról, az egyéb 
szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a 
fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. § 
(6) bekezdése alapján kivételes méltányosságiból egyszeri települési 
létfenntartási támogatást állapít meg, melynek összege 57.000,- Ft. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

589/2016. (X. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Vigadó Kulturális és Civil Központ 
Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének módosítását. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Hanzelik Andrea ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

590/2016. (X. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a KÖVÁL Nonprofit Zrt. Szervezetési 
és Működési Szabályzatának módosítását. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 



dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Takács Endre vezérigazgató 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

 
591/2016. (X. 13.) KT határozat 

 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a 
ceglédi Gesztor Önkormányzat hulladékgazdálkodással kapcsolatos 
tájékoztatóját. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

592/2016. (X. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a mobillelátó 
megnevezésű projektelemmel érintett, Monor belterület 5259/3 hrsz. alatt 
nyilvántartott sportpálya ingatlan tulajdonosa, tulajdonosi hozzájárulását 
adja, a Monori Sportegyesület beruházásának megvalósításához. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

593/2016. (X. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Monor belterület 
5259/3 hrsz. alatt nyilvántartott sportpálya ingatlan tulajdonosa, tulajdonosi 
hozzájárulását adja, a Monori Sportegyesület alábbi beruházásainak 
megvalósításához: vizesblokk felújítás, mobillelátó vásárlás, élőfüves pálya 
felújítás, öltöző felújítás, műfüves kispálya építés és lelátó felújítás. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 
 
 



Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

594/2016. (X. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az 5259/3 hrsz.-ú 
ingatlan tulajdonosa, tudomásul veszi, hogy a Monori Sportegyesület 
Ágoston Attila (2200 Monor, Kassai u. 7., adószám: 67798562-1-33) egyéni 
vállalkozó részére 2016.09.08-tól határozatlan időre bérbe adja a sportpálya 
területén lévő 30 m2 alapterületű büfé helyiséget, valamint hozzájárul a lelátó 
melletti árusításhoz 25.000,- Ft + Áfa/hó összegért. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

595/2016. (X. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 
Hivatalt a Monori Bölcsődére vonatkozó ellenőrzés megállapításaival 
kapcsolatban, hogy egyeztessenek még a Monori Bölcsőde 
intézményvezetőjével, készüljön intézkedési terv. Jelezzék a Pest Megyei 
Kormányhivatal felé, hogy a működési engedély kiadásakor mindent 
rendben találtak, pedig akkor is ugyanilyen volt az épület kialakítása. Nem 
csak új építésű az ingatlan, részben a régit újították fel, ezért változtatni nem 
tudnak az elrendezésén. A jegyzőkönyvben szereplő határidőre az előírt 
módosítások teljes körű végrehajtása nem teljesíthető. 

Határidő: 2017. január 31. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Fazekas Józsefné intézményvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

596/2016. (X. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori 
Városfejlesztő Nonprofit Kft. által koordinált projektekről szóló beszámolót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

597/2016. (X. 13.) KT határozat 



 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a parlagfű irtási operatív program 
teljesítéséről szóló beszámolót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Princz Verona ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

598/2016. (X. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Gondozási 
Központ működési engedélyében a nappali ellátás engedélyezett ellátotti 
számát (férőhelyét) 45 főről 30 főre módosítja, egyidejűleg az intézmény 
alapdokumentumaiban e változás átvezetését jóváhagyja és felhatalmazza 
Polgármestert, hogy a változás átvezetéséhez szükséges dokumentumokat 
– az intézmény határozatlan idejű működési engedély kiadására irányuló 
kérelmével egyidejűleg – a PMKH Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya felé 
benyújtsa. 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

599/2016. (X. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Tesz-Vesz 
Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

A Monori Tesz-Vesz Óvoda Alapító Okiratának 6.2 számú pontjában a 
maximális gyermek-, tanulólétszámát 180 főre módosítja. 

A Képviselő-testület a fenti változásokat tartalmazó módosító okiratban 
foglalt módosításokkal egységes szerkezetben fogadja el a Monori Tesz-
Vesz Óvoda Alapító Okiratát. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fenti 
változásokra vonatkozó törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetési 
kérelmet a Magyar Államkincstár felé benyújtsa. 

Határidő: A változásoknak a MÁK törzskönyvi nyilvántartásában történő 
átvezetésének az időpontja 

Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 
 



Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal (1 fő nem szavazott) az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

600/2016. (X. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy rendelje meg az Ipar utca Szabályozási Tervnek 
megfelelő telekalakítását. A telekalakítást követően a 4913/1 hrsz.-ú ingatlan 
útkialakításhoz szükséges részét közúttá nyilvánítja, és átsorolja a 
forgalomképtelen törzsvagyonába. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal (1 fő nem szavazott) az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

601/2016. (X. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
írásos előterjesztésnek megfelelően, a 2016. költségvetési évet terhelően a 
következő útszakaszok kerüljenek stabilizálásra: 

- az Erzsébet királyné utca folytatása az Ipar utcától, 
- a Hegyessy tanya elágazásától, 
- a Furmint sortól az Orbán térig, 
- a Bereki dűlő a Furmint sor és a Csokonai utca között, 
- a Forrás dűlő stabilizált része mögötti szakasz, 
- a Szélső út, 
- a Garibaldi utca, 
- a Pince utca, 
- a Völgykút utca, 
- a Lehel köz, 
- a Vasadi köz. 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy 
a Polgármesteri Hivatal egyszerű versenyeztetési eljárást folytatott le, s 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 3 ajánlattevő közül a legjobb 
ajánlatot adó Sintár Bt.-t bízza meg a fentiekben felsorolt útszakaszok 
stabilizálási munkáival. A megbízási díj nem haladhatja meg a 15 millió forint 
+ ÁFA összeget, forrás a működési céltartalék. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Herner István ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

602/2016. (X. 13.) KT határozat 
 



Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Strázsa hegyi bejárások tárgyévi 
tapasztalatairól szóló tájékoztatót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

603/2016. (X. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1956-os forradalmi 
eseményekhez kötődő monori személyek emléktáblán történő feltüntetése 
céljából megbízza a Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti 
Kiállítás vezetőjét, és felkéri a Monorért Baráti Kört, hogy az emléktáblán 
szereplő neveket vesse össze az előterjesztésben szereplő nevekkel, 
végezzenek további pontosításokat, és ennek alapján készüljön újabb 
előterjesztés arra vonatkozóan, hogy a következő évfordulóra készüljön-e új 
emléktábla, és ha igen, azon mely nevek kerüljenek feltüntetésre. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 
Hajdú Zoltánné igazgató 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

604/2016. (X. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Jászai 
Mari Általános Iskola 300.000,- Ft összegű kérelmét, melyet a Monori 
Színház 2016. őszi produkciójára kíván fordítani. Forrás az általános 
tartalék. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

605/2016. (X. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Gemini 
Televízió 218.000,- Ft + ÁFA összegű kérelmét, melyből a stúdióba kíván 
díszletet készíttetni. Forrás az általános tartalék. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 



dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

606/2016. (X. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem vállalja a térfigyelő 
kamerarendszer összesen 936.169,- Ft + ÁFA összegű javítási 
költségösszegen történő rendbetételét, hanem felkéri a Polgármesteri 
Hivatalt, nézzenek utána a szolgáltató bevonásával, hogyan lehet a teljes 
kamerarendszert IP alapúvá átalakítani, illetve kérjenek erre vonatkozóan 
árajánlatokat. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

607/2016. (X. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Pázsi 
Anitának az ügyeleti tevékenységre vonatkozó panaszbejelentésével 
kapcsolatosan az Emergency Service Kft. ügyvezetőjének tájékoztató 
levelét. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

608/2016. (X. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Dr. 
Borzsák István Városi Könyvtár kérelmét, az intézmény költségvetésének a 
könyvbeszerzésre vonatkozó előirányzatát megemeli 1.989.326, Ft-ról 
2.600.000,- Ft-ra a működési céltartalék terhére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
ForgáchTamás irodavezető 
Hajdú Zoltánné igazgató 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

609/2016. (X. 13.) KT határozat 



 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Arker 
Stúdió Építészeti és Kereskedelmi Kft. (7400 Kaposvár, Dózsa György u. 
21.) által a Városi Uszoda épület funkcióbővítésére vonatkozó építési, 
engedélyezési és kivitelezési tervek elkészítésre adott, 1.125.000,- Ft + ÁFA 
összegű árajánlatát, melynek fedezete a korábban uszoda fejlesztésre a 
KÖVÁL Nonprofit Zrt. részére 2016.-ban elkülönített 9,8 millió forint 
keretösszeg, és felhatalmazza a KÖVÁL Nonprofit Zrt.-t a tervek 
megrendelésére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Takács Endre vezérigazgató 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

610/2016. (X. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL 
Nonprofit Zrt. kérelmét, és a dr. Gombos Matild Egészségház csempézésére 
700.000,- Ft összegű támogatást biztosít. Forrás a működési tartalék. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Takács Endre vezérigazgató 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

611/2016. (X. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a szóbeli és 
írásbeli polgármesteri jelentést a két ülés közötti fontosabb eseményekről és 
intézkedésekről. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 7 igen szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

612/2016. (X. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Rafael Mária 
Monor, Bercsényi utca 21. sz. alatti lakos kamatmentes kölcsön iránt 
benyújtott kérelmét, tekintettel arra, hogy a kérelemben megjelölt ingatlan 
nem a kérelmező, hanem a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tulajdona. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 



Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

613/2016. (X. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szelei Ferencé Monor, 
József Attila utca 76. sz. alatti lakosnak a települési támogatásról, az egyéb 
szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő 
térítési díjakról szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 10. § (1) 
bekezdése alapján elemi kárra (tűzeset) tekintettel 300.000,- Ft 
(háromszázezer forint) települési támogatást állapít meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

614/2016. (X. 27.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Városi 
Sportcsarnok építése tárgyú közbeszerzési eljárás elindításával 
kapcsolatban az alábbi határozatot fogadja el, egyúttal felhatalmazza a 
Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft.-t az eljárás lefolytatására, a 
kiválasztással kapcsolatos közbenső és lezáró döntési javaslatok 
előkészítésére: 
 

„Monor Városi Sportcsarnok építése” szerződéshez rendelt elnevezésű 
építési beruházás megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Kbt. Harmadik Rész 112. § (1) 
bekezdés b) pontja alapján a 113. § (5) bekezdésének a) pontjára 

figyelemmel lefolytatandó előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos 
közbeszerzési eljárásban 

az eljárást meghirdető felhívás jóváhagyása 
 

1. Ajánlatkérő megnevezése: Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. (2200 
Monor, Kossuth L. u. 78-80.) 
 
2. A közbeszerzési eljárás tárgya: „Monor Városi Sportcsarnok építése” 
szerződéshez rendelt elnevezésű építési beruházás 
 
3. A közbeszerzés becsült értéke: nettó 1.130.262.992,- Ft 
 
4. A közbeszerzés becsült értéke meghatározásának módja: kiviteli 
tervdokumentáció alapján készített árazott tételes költségvetés (az építési 
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13.§ (1)-(3) bekezdése alapján) 
 
5. Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet összege és forrása: nettó 
1.130.262.992,- Ft, forrása: a 2006/2015. (XII. 29.) számú kormányhatározat 
szerint Monor Város Önkormányzata részére, Városi Sportcsarnok 
megvalósítására biztosított támogatás. 
 
6. A lefolytatandó közbeszerzési eljárásra alkalmazandó eljárásrend: A Kbt. 
Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 113. § (5) 



bekezdésének a) pontjára figyelemmel lefolytatandó előzetes tájékoztatóval 
meghirdetett meghívásos közbeszerzési eljárás 
 
7. Melléklet: előzetes tájékoztató 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

615/2016. (X. 27.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori 
Városfejlesztő Nonprofit Kft. módosított közbeszerzési ütemtervét. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

616/2016. (X. 27.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Monori 
Városfejlesztő Nonprofit Kft. és az K&Z Horizontal Kft. (6000 Kecskemét, 
Szövetség tér 5.) között létrejött, a Monor Városi Sportcsarnok 
előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos beszerzési és 
közbeszerzési tevékenység ellátásával kapcsolatos megbízási szerződés 
előterjesztés szerinti módosításához. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Rajki László ügyvezető 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

617/2016. (X. 27.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 100.000 Ft-ot biztosít 
„A Tesz-Vesz Óvoda felújítása” című projekt záró rendezvényének 
megtartására. Fedezet a 2016. évi költségvetés általános tartalék kerete. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 



Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

618/2016. (X. 27.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor, Petőfi Sándor 
u. 34. szám alatti ingatlan, valamint annak környezete (a Petőfi Sándor utca 
Virág utca, Széchenyi utca közötti szakasza) funkcióváltás miatti 
rekonstrukciójára beérkezett tervezői ajánlatok közül a legolcsóbbat, a 
Perfect Project Kft. (2081 Piliscsaba, Aulich u. 5.) 6.600.000,- Ft + ÁFA 
összegű ajánlatát fogadja el. Forrás a működési céltartalék. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
megkötésére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Pozsonyi Géza ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

619/2016. (X. 27.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
megjavíttatja a Nemzetőr Általános Iskola tornacsarnoka ereszcsatornáját. A 
keretösszeget bruttó 1.000.000,- Ft-ban állapítja meg, melyből a műszakilag 
még elégséges, de a lehető legolcsóbb eljárással kell a helyreállítást 
elvégezni. Forrás a működési céltartalék. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Rozsnyay Zoltán ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

620/2016. (X. 27.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az általános 
iskolák működtetésének átadásáról szóló tájékoztatót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Takács Endre vezérigazgató 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

621/2016. (X. 27.) KT határozat 
 



Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően tudomásul veszi a Magyar Államkincstár 
ellenőrzése kapcsán adott tájékoztatót az ellenőrzés megindításáról, az 
ellenőrzés nyitó megbeszéléséről, az adatszolgáltatás teljesítésének 
elmaradásáról, illetve az adatszolgáltatás határidőben történő teljesítése 
érdekében megtett intézkedésekről, valamint az adatszolgáltatások 
hátralékának feldolgozására készített munkaprogramról.  
Az adatszolgáltatások késedelmes teljesítésével kapcsolatban felmerült 
költségek fedezetéül az Önkormányzat 2015. évi maradványból az „egyéb 
elvonásokra, befizetésekre” jóváhagyott előirányzat, az állami támogatás 
visszafizetésére, az adóalanyok túlfizetésére jóváhagyott fel nem használt 
összegét határozza meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

622/2016. (X. 27.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ) az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
1.) Az SZMSZ I. 5. (2) pontjában a módosító határozatok felsorolása 
kiegészül a 29/2013. (II. 14.) és a 379/2015. (VII. 16.)  KT határozatokkal, 
illetve jelen módosításokat elfogadó KT határozat számával. 
 
2.) Az SZMSZ 21. pontjának első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 
 

„21. 
 

Az intézmény gazdálkodásának rendje 
 

A Hivatal gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője a 
Jegyző, általános pénzügyi-gazdasági feladatait a Pénzügyi Iroda, a 
beruházással, fejlesztéssel és egyes működtetéssel kapcsolatos feladatokat, 
továbbá a vagyon használatával és hasznosításával kapcsolatos feladatokat 
a Műszaki, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Iroda munkatársai, a 
munkaerő és bérgazdálkodással kapcsolatos feladatokat a Jegyzői Iroda 
ügyintézői látják el. A település üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat 
szerződéses formában a KÖVÁL Np. Zrt. látja el. A hivatal gazdasági 
szervezete ellátja az önkormányzat, költségvetési szervei, valamint a 
nemzetiségi önkormányzat és a Társulás feladatkörébe tartozó gazdálkodási 
feladatokat a munkamegosztási megállapodás alapján.  
A Hivatal szervezeti felépítésére és az egyes szervezeti egységek által 
ellátott feladatokra tekintettel a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezetét 
a Pénzügyi Iroda, a Műszaki, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Iroda, 
valamint a Jegyzői Iroda alkotják.  
 
A költségvetések tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos általános 
rendelkezéseket a Gazdasági Szervezet Ügyrendje, az esetleges különleges 
előírásokat, feltételeket a képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési 
koncepció, illetve az éves költségvetési rendelet tartalmazza. ” 
 



3.) Az SZMSZ 28. (1) pontjából a 3. - 5. melléklet feltűntetések, valamint az 
ott felsorolt dokumentum elnevezések törlésre kerülnek.  
 
4.) Az SZMSZ 28. (3) pontjában meghatározott rendelkezés helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 

 
„ 28. (3) A jegyző – a polgármester egyetértési nyilatkozatával ellátva - a 
működéséhez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem 
szabályozott kérdéseket, eljárás rendet, ügyrendet és szabályozásokat az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 13. § (2) bekezdése szerinti belső 
szabályzatok formájában határozza meg.” 
 
5.) Az SZMSZ jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 
hatályosak. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 
 

623/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a 
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatára – az egyes 
önkormányzati rendeletek módosítása kapcsán a járművek 
elhelyezésének helyi szabályairól szóló 25/2004. (X.28.) önkormányzati 
rendelet módosítására vonatkozóan elfogadja a Városfejlesztési és 
Pénzügyi Bizottság javaslatát az alábbiak szerint:  
„Gépjármű várakozó helyek megváltási alapdíjai: 
a.) I. díjövezet:  350.000,- Ft 
b.) II. díjövezet:  250.000,- Ft 
c.) III. díjövezet:  100.000,- Ft”  

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozta: 

 
 

624/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 
beérkezett vélemények figyelembevételével a településrendezési eszközök 
módosításához a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti értékelés 
elkészítése nem vált szükségessé. 

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a partnerségi véleményezés során a 
tervezettel kapcsolatban a Partnerektől nem érkezett észrevétel. 



A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az államigazgatási szervek észrevételeit 
az azokra adott válaszokban foglaltaknak megfelelően elfogadja, azt a 
tervanyagban átvezeti, s a településrendezési eszközök módosításának 
véleményezési szakaszát lezárja. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a jelen döntéssel 
összhangban átdolgozott településrendezési eszközök tervezetét, az eljárás 
során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban 
keletkezett minden egyéb dokumentum egy példányát, továbbá azok 
másolati példányát elektronikus adathordozón küldje meg végső szakmai 
véleményezésre az állami főépítészi hatáskörében eljáró Pest Megyei 
Kormányhivatal részére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Gubán Sándor főépítész 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 
 

625/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
NIF Zrt. kérésének megfelelően módosítja Településrendezési eszközeit az 
M4 gyorsforgalmi út Monori komplex pihenő területe tekintetében.  

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás 
megvalósítása érdekében a tervek egyeztetését a 314/2012. Korm. rendelet 
32. § (6) bekezdés a.) pontja alapján tárgyalásos eljárásban kezdeményezi. 

A tervek módosításával az eredeti tervezőt: a Völgyzugoly Kft.-t bízza meg. 
A megbízási díj összege 100.000,- Ft + ÁFA, melynek forrása a működési 
tartalék 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Gubán Sándor főépítész 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 
 

626/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a 
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatára – az írásos 
előterjesztésnek megfelelőn elfogadja a Monori Városi Sportcsarnok 
előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos beszámolót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 



Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozta: 

 
 

627/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel a Városfejlesztési 
és Pénzügyi Bizottság javaslatára – a Monor Városi Sportcsarnok építése tárgyú 
közbeszerzési eljárással kapcsolatban az alábbi határozatot fogadja el az írásos 
előterjesztésnek megfelelőn: 

 
„Monor Városi Sportcsarnok építése” szerződéshez rendelt elnevezésű építési beruházás 

megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Kbt. 
Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 113. § (5) bekezdésének a) pontjára 

figyelemmel lefolytatandó előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos közbeszerzési eljárásban 
az eljárást megindító közvetlen részvételi felhívás, az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési 

dokumentumok jóváhagyása  
 
1. Ajánlatkérő megnevezése: Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.) 
 
2. A közbeszerzési eljárás tárgya: „Monor Városi Sportcsarnok építése” szerződéshez rendelt 
elnevezésű építési beruházás 
 
3. Eljárást meghirdető felhívás és a becsült érték jóváhagyása és megállapítása: 614/2016. (X. 27.) 
KT határozat szerint (az előzetes tájékoztató KÉ 13427/2016 számon 2016.11.07-én került 
közzétételre a Közbeszerzési Értesítőben). 
 
4. A lefolytatandó közbeszerzési eljárásra alkalmazandó eljárásrend: A Kbt. Harmadik Rész 112. § (1) 
bekezdés b) pontja alapján a 113. § (5) bekezdésének a) pontjára figyelemmel lefolytatandó előzetes 
tájékoztatóval meghirdetett meghívásos közbeszerzési eljárás 
 
5. Az előzet tájékoztatóban megadott határidő lejártáig az alábbi gazdasági szereplők jelezték 
részvételi szándékukat, amelyeknek a Kbt. 82. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő köteles a 
részvételi felhívást egyidejűleg és közvetlenül megküldeni és felhívni őket, hogy a részvételi 
jelentkezés benyújtásával részvételi szándékukat erősítsék meg (a továbbiakban: közvetlen részvételi 
felhívást): 
 

 Név Székhely/Postai cím Email Fax 

1. ADEPTUS-H Zrt. 3525 Miskolc, Szepessy P. u. 3. adeptus-h@adeptusrt.hu +36 
46501397 

2.  AKTÍV Ipari, Építőipari 
és Kereskedelmi Kft. 

6344 Hajós, Kossuth u. 21. elokeszites@aktivkft.co.hu +36 
78548031 

3. ALUKONSTRUKT 
Építőipari Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft. 

6728 Szeged, Budapesti út 8. szell.tamas@alukonstrukt.hu 
 

+36 
62554424 

4.  ELIOS Innovatív 
Energetikai Zrt. 

1053 Budapest, Magyar u. 36. toth.jozsef@elios.hu +36 
17810199 

5.  ÉPKAR Zrt. 1112 Budapest, Németvölgyi út 
146./1149 Budapest, Egressy út 
28-30. 

info@epkar.hu 
 

+36 
14223550 

6. EU-Line Építőipari Zrt. 1213 Budapest, Hollandi út 21. info@eu-line.com +36 
12699550 

7. Everling Építő, Termelő 
és Szolgáltató Kft. 

2117 Isaszeg, Aulich u. 3./ 
1165 Budapest, Jókai M. u. 6. 

kozbeszerzes@everling.hu 
 

+36 
12730074 

8. FK-RASZTER Zrt. 3533 Miskolc, Felsőszinva u. 73. fkraszter@fkraszter.hu; 
kozakagi@fkraszter.hu 

+36 
46530412 

9.  Horváth Építőmester 
Zrt. 

6000 Kecskemét, Csongrádi u. 6. info@hepzrt.hu +36 
76324598 

10. Jánosik és Társai Kft. 1047 Budapest, Attila u. 34./ 
3530 Miskolc, Kerpely Antal u. 34. 

kozbeszerzes@janosikkft.hu 
 

+36 
46327710 
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11. Kalotherm Építőipari Zrt. 1078 Budapest, Nefelejcs u. 42. info@kalotherm.hu +36 
13521595 

12. KÁTA ÉPSZÖV Kft. 2760 Nagykáta, Perczel Mór u. 5./ 
2761 Nagykáta, Pf. 65 

kataepszov@upcmail.hu +36 
29442524 

13. KÉSZ Építő és Szerelő 
Zrt. 

6722 Szeged, Gutenberg u. 25-27. kozbeszerzes@kesz.hu +36 
76801520 

14. MERKBAU Építőipari és 
Kereskedelmi Kft. 

6400 Kiskunhalas, Jókai u. 81-83. sztrinko.nora@merkbau.hu; 
kozbeszerzes@merkbau.hu 

+36 
77521310 

15. MODINVEST Építőipari, 
Beruházó, Kereskedelmi 
Kft. 

6400 Kiskunhalas, Kéve u. 39. bensei@modinvest.hu +36 
77521160 

16. Pest Bau Kft. 1133 Budapest, Ipoly u. 22/b. pest.bau@chello.hu +36 
13208351 

17. Progress-B’90 Zrt. 1203 Budapest, Emília u. 15. vallalkozas@progressb90.hu +36 
12878677 

18. Sec-Com-Line Kft. 1196 Budapest, Árpád u. 66/b. info@sclbau.hu +36 
12809007 

19. V-DBK Vagyonkezelő 
Kft. 

8154 Polgárdi, Batthyány u. 26/B. vdbkkft@gmail.com +36 
22375260 

 
6. A mellékelt közvetlen részvételi felhívást, ajánlattételi felhívást és közbeszerzési dokumentációt a 
Képviselő-testület jóváhagyja. Az ajánlattételi felhívás csak az ajánlattételi szakaszban, az 
alkalmasnak minősített részvételre jelentkezőknek kerül megküldésre. 
 
7. A közvetlen részvételi felhívás megküldésének tervezett napja: 2016.11.18.  
 
8. Melléklet: közvetlen részvételi felhívás, ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentáció 
 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
  dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  
– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 

 
 

628/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a 
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatára – az írásos 
előterjesztésnek megfelelőn elfogadja a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. 
által koordinált projektekről szóló beszámolót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
  dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozta: 

 
 

629/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

mailto:info@kalotherm.hu
mailto:kataepszov@upcmail.hu
mailto:kozbeszerzes@kesz.hu
mailto:sztrinko.nora@merkbau.hu
mailto:kozbeszerzes@merkbau.hu
mailto:bensei@modinvest.hu
mailto:pest.bau@chello.hu
mailto:vallalkozas@progressb90.hu
mailto:info@sclbau.hu
mailto:vdbkkft@gmail.com


Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel a 
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatára – a VEKOP-6.2.2-15-
2016-00003 jelű „A „Tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja – Monor” 
című pályázathoz készített Projekt-előkészítő Tanulmányt az alábbi 
kiegészítésekkel, módosításokkal fogadja el, és javasolja, hogy a tanulmány 
a pályázat hiánypótlása során kerüljön benyújtásra. 

 
Kiegészítések, módosítások: 
- A Képviselő-testület ismételten egy határozattal erősítse meg, hogy az 

Önkormányzat anyagilag nem akar és nem tud hozzájárulni a pályázathoz 
önerővel, a pályázat teljesen a pályázati pénzből valósuljon meg, 

- A 3-as tevékenységi elem, Grund pálya, játszóterek, hulladékgyűjtő sziget 
kialakítása – hulladékgyűjtő szigetet nem lehet a Cinka Panna utcán 
kialakítani, hanem helyette utcai hulladékgyűjtőket 

- A 4-es tevékenységi elem, Lakófunkciós fejlesztések: önkormányzati 
bérlakások és szolgálati lakás kialakítása – konténerek bérleti díjára 20 
millió Ft került megjelölésre, ennyi összegért vásárolni is lehet és a 
későbbiekben azt használni. 

- A 6-os tevékenységi elem, Járdaépítés és a 
- A 7-es tevékenységi elem, szilárd burkolatú út építési és útfelújítás – és a 

közösségi terek fejlesztéséhez a pályázati keret maximálisan legyen 
kihasználva,  

 -  A 8-as tevékenységi elem, Betonelem gyár kialakítása bruttó 15.000.000,- Ft-
ért, a megjelölt övezetben ilyen tevékenységet nem lehet folytatni, a gazdasági 
ösztönző résznél kell a munkahelyteremtést megjelölni, a lakóövezetnél nem 
javasolja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
  dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 
 

630/2016. (XI.17.) KT határozat 
 
Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel a 
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatára – az írásos 
előterjesztésnek megfelelőn az alábbiak szerint dönt az OTP Bank Nyrt-től 
történő folyószámlahitel és munkabérhitel felvételéről: 
 
a./ A folyószámla-hitelkeret összege:  

 2017.01.02–től 2017.09.30-ig    100.000.000.- Ft,  
 2017.10.01–től 2017.12.22-ig      45.000.000.- Ft,  

b./ A munkabér-hitelkeret összege:   
  2017.01.02-től 2017. 12.22.        25.000.000.- Ft. 
 

A Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület – figyelembe véve a 
mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat – a hitelek és járulékaik 
visszafizetésének biztosítékául felajánlja a központi támogatást, helyi adót, 
gépjárműadót és a Start Munkaprogramból származó bevételeit, valamint 
kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt a kért 
hiteleket és járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű 
kiadásokat megelőzően – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve 
költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi. 



A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti hitelekre 
vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügyletek egyéb feltételeiben 
megállapodjon, és a szerződéseket aláírja az Önkormányzat képviseletében. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
  dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Forgách Tamás pénzügyi irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 
 

631/2016. (XI.17.) KT határozat 
 
Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel a 
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatára – az írásos 
előterjesztésnek megfelelőn elfogadja a Monor Város Önkormányzatának 
2016. I. félévi gazdálkodásáról szóló költségvetési beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
  dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Forgách Tamás pénzügyi irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 
 

632/2016. (XI.17.) KT határozat 
 
Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel a 
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatára – az írásos 
előterjesztésnek megfelelőn elfogadja a 2016. 01-09. havi adóbevételek 
teljesüléséről szóló beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
  dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Forgách Tamás pénzügyi irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 
 

633/2016. (XI.17.) KT határozat 
 
Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel az Emberi 
Erőforrások Bizottsága javaslatára – az írásos előterjesztésnek megfelelően 
elfogadja a Monori Gondozási Központ Intézményvezetőjének előterjesztése 
alapján a Monori Gondozási Központ 2017. évi költségvetésébe két 
gondozónő státuszának betervezését, a házi segítségnyújtás 
szakterületébe, annak érdekében, hogy az Intézmény a működési 
engedélyében szereplő ellátotti létszám vállalásának, valamint a személyes 



gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet szakmai 
létszám előírásainak meg tudjon felelni.  
A Képviselő-testület – a Bizottság javaslata alapján – az előterjesztésben 
foglaltak szerint elfogadja a Monori Gondozási Központ működési 
engedélyének módosítását és felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjenek a 
módosítás benyújtása iránt. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
  dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 
 

634/2016. (XI.17.) KT határozat 
 
Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Monori Gondozási 
Központ akadálymentesítésére vonatkozó munkálatok elvégzésére a 
korábban meghatározott bruttó 2.000.000,- Ft (kettőmillió forint) összeget 
további 2.000.000,- Ft (kettőmillió forint) összeggel kiegészíti, és egyidejűleg 
Péter József egyéni vállalkozótól bruttó 4.000.000,- Ft (négymillió forint) 
összegben megrendeli a munkálatok elvégzését. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
  dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 
 

635/2016. (XI.17.) KT határozat 
 
Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel a 
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatára – az írásos 
előterjesztésnek megfelelőn elfogadja a Vigadó Kulturális és Civil Nonprofit 
Kft. 2016. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
  dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Hanzelik Andrea ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 
 

636/2016. (XI.17.) KT határozat 
 
Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel a 
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatára – az írásos 



előterjesztésnek megfelelőn elfogadja a Vigadó Kulturális és Civil Nonprofit 
Kft. 2017. évi üzleti terv koncepcióját a minimum programmal, és az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciójának elfogadásakor térj 
vissza a Képviselő-testület arra, hogy az üzleti tervben foglaltak közül mi tud 
még beleépülni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
  dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Hanzelik Andrea ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 
 

637/2016. (XI.17.) KT határozat 
 
Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel a 
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatára – az írásos 
előterjesztésnek megfelelőn elfogadja a KÖVÁL Nonprofit Zrt. 2016. I-III. 
negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
  dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Takács Endre vezérigazgató 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 
 

638/2016. (XI.17.) KT határozat 
 
Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete az írásos előterjesztésnek 
megfelelőn elfogadja a KÖVÁL Nonprofit Zrt. 2017. évi üzleti terv koncepció 
étkezési egységárak tervezete II. változatát. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
  dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Takács Endre vezérigazgató 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 
 

639/2016. (XI.17.) KT határozat 
 
Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel a 
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatára – az írásos 
előterjesztésnek megfelelőn elfogadja a KÖVÁL Nonprofit Zrt. 2017. évi 
üzleti terv koncepcióját. 
 
Határidő: azonnal 



Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
  dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Takács Endre vezérigazgató 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 
 

640/2016. (XI.17.) KT határozat 
 
Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel a 
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatára – az írásos 
előterjesztésnek megfelelőn elfogadja a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. 
2016. I-III. negyedéves beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
  dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 
 

641/2016. (XI.17.) KT határozat 
 
Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel a 
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatára – az írásos 
előterjesztésnek megfelelőn elfogadja a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. 
2017. évi üzleti terv koncepcióját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
  dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Rajki László ügyvezető 

 
 

 
Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozta: 
 
 

642/2016. (XI.17.) KT határozat 
 
Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel a 
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatára – hozzájárul, hogy a 
Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. és a Monori Városfejlesztő 
Nonprofit Kft. könyvelőt váltson, és 2017. január 1-jétől a társaságok 
könyvelését a Manifaktura Kft. (1186 Budapest, Tövishát utca 53. Ü154. ép.) 
végezze. 
A Képviselő-testület felhatalmazza az Ügyvezetőket, hogy a könyvelési 
megbízási szerződéseket kössék meg a Manifaktura Kft. ajánlatai alapján. 
A Képviselő-testület felkéri a KÖVÁL Zrt. Vezérigazgatóját, és a Vigadó 
Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét, illetve a Monori 
Városfejlesztő Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét, hogy a jelenlegi könyvelési 
Megbízási Szerződéseket közös megegyezéssel, 2016. december 31-i 



nappal bontsák fel, azzal, hogy a 2016. évi könyvelések lezárását, a 
könyvelőváltással kapcsolatos adatszolgáltatásokat, és a 2016. évi 
beszámoló elkészítését a KÖVÁL Zrt. végezze el. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
  dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Takács Endre vezérigazgató 
 Hanzelik Andrea ügyvezető 
 Rajki László ügyvezető 

 
 

 
Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 

– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 
 

643/2016. (XI.17.) KT határozat 
 
Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel az Emberi 
Erőforrások Bizottsága javaslatára – az előterjesztésben foglaltak szerint 
elfogadja Monor Város 2017. évi rendezvénytervét.  
A Képviselő-testület – a Bizottság javaslata alapján – felkéri a Polgármesteri 
Hivatalt, keresse meg a civil szervezeteket, és intézményeket azzal, hogy a 
rendezvényeikről és azok időpontjáról időben tájékoztassák a Vigadó 
Kulturális és Civilközpont Nonprofit Kft.-t, és a rendelkezésükre álló 
plakátokat, tájékoztatókat, vagy egyéb dokumentumokat időben juttassák el. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
  dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 dr. Ugrin Dániel aljegyző 
 Hanzelik Andrea ügyvezető 

 
 

 
Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 

– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 
 

644/2016. (XI.17.) KT határozat 
 
Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel a 
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatára – az írásos 
előterjesztésnek megfelelőn a jégpálya üzemeltetésével kapcsolatosan 
Monor Város Önkormányzata és a Vigadó Kulturális és Civil Központ 
Nonprofit Kft. között a Megbízás Szerződést megköti. 
A Képviselő-testület hatalmazza fel a Polgármestert és a Jegyzőt, valamint 
az Ügyvezetőt a Megbízási Szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
  dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 dr. Ugrin Dániel aljegyző 
 Hanzelik Andrea ügyvezető 

 
 

 
Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 

– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 



645/2016. (XI.17.) KT határozat 
 
Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel a 
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatára – az előterjesztésben 
foglaltak szerint hozzájárul ahhoz, hogy a jégpálya üzemeltetésével 
kapcsolatosan a Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. és a UPC 
Magyarország Kft. a Szponzorációs Szerződést megkötése. 
A Képviselő-testület felhatalmazza az Ügyvezetőt a Szponzorációs 
Szerződés aláírására  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
  dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 dr. Ugrin Dániel aljegyző 
 Hanzelik Andrea ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 

– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 
 

646/2016. (XI.17.) KT határozat 
 
Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
jégpálya üzemeltetésével kapcsolatosan a Vigadó Kulturális és Civil 
Nonprofit Kft. a UPC Magyarország Kft-vel a vállalkozási szerződést 
megkösse. 
A Képviselő-testület felhatalmazza az Ügyvezetőt a Vállalkozási Szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
  dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 dr. Ugrin Dániel aljegyző 
 Hanzelik Andrea ügyvezető 

 
 

 
Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 

– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 
 

647/2016. (XI.17.) KT határozat 
 
Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel a 
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatára – az előterjesztésben 
foglaltak szerint hozzájárul ahhoz, hogy a DAKÖV Kft. Monori 
Üzemigazgatósága által a Csévharaszti úton lévő vízmű épületében 
létesített telefonközpont beruházás költségét 8.900.160,- Ft-ot (nyolcmillió-
kilenszázezer-százhatvan forintot) a viziközmű bérleti díj fejébe kerüljön 
beszámításra. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
  dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 dr. Ugrin Dániel aljegyző 
 Forgách Tamás pénzügyi irodavezető 

 



Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozta: 

 
 

648/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően tudomásul veszi, hogy a Monori Ady Úti 
Általános Iskolát, a Monori Jászai Mari Általános Iskolát, a Monori Kossuth 
Lajos Általános Iskolát, a Monori Nemzetőr Általános Iskolát, a Monori 
József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnáziumot, a Pest Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat Monori Tagintézményét (Nevelési Tanácsadó) és 
az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Monori Tagintézményét 
(Zeneiskola) 2017. január 1-jétől nem az Önkormányzat működteti. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Monori és a Ceglédi Tankerületével kötendő 
„Vagyonkezelői Szerződés” és „Megállapodás” aláírására azzal, hogy a 
„Megállapodás” 5. oldalán „V. Egyéb rendelkezések” címszó alatt lévő 
mondat kerüljön kiegészítésre, pontosításra azzal, hogy „az épületeket a 
megtekintett állapotban adja át” és „az átvevő szavatossági igényt nem 
támaszthat.” 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 
 

649/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel az 
Emberi Erőforrások Bizottságának javaslatára és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak eleget téve – úgy határoz, hogy a 2017/2018. 
tanévre vonatkozóan az általános iskolai körzethatárok tekintetében nem 
javasol változást az előző tanév körzethatáraihoz képest. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 
Burján Sándor közoktatási ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 
 

650/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel az 
Emberi Erőforrások Bizottságának javaslatára – úgy határoz, hogy Monor 
Város Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata kapcsán a Programot 
– az előterjesztés mellékletének megfelelően – annak Intézkedési Tervében 
foglalt változásaival fogadja el. 



Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 
Burján Sándor közoktatási ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 
 

651/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a 
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatára – úgy határoz, hogy az 
írásos előterjesztésnek megfelelőn a Monor, Petőfi Sándor utca 12. szám 
alatti ingatlanban lévő, 2452/A/5 társasházi albetétben nyilvántartott, 24 m2 
alapterületű, szoba, konyha helyiségekből álló, komfort nélküli lakást nem 
lakás céljára történő hasznosítását rendeli el. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 
 

652/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a 
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatára – úgy határoz, hogy a 
forgalomképes vagyonába sorolja a részarány-földkiadás jogcímén 
tulajdonába került, Monor külterület 0350/37. hrsz.-ú, 502 m2 
területnagyságú, kivett udvar megnevezésű ingatlant.  
A Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület felkéri a KÖVÁL Zrt-t, hogy 
a 0350/37. hrsz.-ú ingatlant a szükség szerint kaszálandó ingatlanok közé 
vegye fel. 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 
 

653/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a 
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatára – úgy határoz, hogy az 
írásos előterjesztésnek megfelelőn kérelemmel fordul a Pest Megyei 
Kormányhivatal Monori Járási Hivatal Földhivatali Osztályához azzal, hogy 
az 1993. évi II. tv. alapján, Monor Város közigazgatási területén lévő, 
Kossuth MgTSz tsz. Földhasználati jogaként bejegyzett 098/360, 0134/139, 



0134/141, 0134/143 hrsz.-ú külterületi dűlőutak tekintetében Monor Város 
Önkormányzat tulajdonjogát jegyezze be, és ezzel egyidejűleg a „saját 
használatú út” megnevezést „közút”-ra módosítsa. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 

 
 

 
Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 

– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 
 

654/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a 
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatára, az írásos 
előterjesztésnek megfelelőn – az alábbi közterületek telekalakításáról dönt: 
- A Kálvin tér önálló ingatlanná alakítása érdekében megossza a 6832 hrsz.-
ú, közterület megnevezésű ingatlanát 6832/1 hrsz.-ú közterületre (Kálvin tér) 
és 6832/2 hrsz.-ú közterületre (Batthyány utca). 
- A Luther tér önálló ingatlanná alakítása érdekében megossza a 7437 hrsz.-
ú ingatlanát 7437/1 hrsz.-ú közterületre (Luther tér) és 7437/2 hrsz.-ú 
közterületre (Kossuth Lajos utca). 
- A Virág utcai gyógyszertár előtti parkosított terület önálló ingatlanná 
alakítása érdekében megossza a 2593 hrsz.-ú, közterület megnevezésű 
ingatlanát 2593/1 hrsz.-ú közparkra és 2593/2 hrsz.-ú közterületre (Petőfi 
Sándor utca) 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 

 
Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 

– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 
 

655/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a 
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatára – az írásos 
előterjesztésnek megfelelően úgy határoz, hogy a Monor, Kossuth Lajos 
utca 88/a. szám alatt található ingatlanának a fűtési korszerűsítési terveire 
kiírt pályázatra a LAEDZO Kft. nyilvánítja nyertesnek 1.181.000,- Ft + Áfa, 
bruttó 1.499.870,- Ft (bruttó egymillió-négyszázkilencvenkilencezer-
nyolcszázhetven forint) ajánlati árral, és felkéri a Polgármestert, hogy 
intézkedjen a Beszerzési Szabályzat szerinti eljárási szabályok szerint az 
előterjesztésben részletezett tervezési munkák vállalkozásba adására, 
valamint a szerződés, vagy megrendelés aláírására. A forrás a 2016. évi 
költségvetés „céltartalékok intézményi épületek karbantartására”. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 

 



Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 
 

656/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a 
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatára – az írásos 
előterjesztésnek megfelelően úgy határoz, hogy a Monor, Kossuth Lajos 
utca 88/a. szám alatt található ingatlanának – amelyben működik a Városi 
Könyvtár, a Zeneiskola és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat – a fűtési 
rendszere üzembiztonsága növelésére, valamint korszerűsítésére vonatkozó 
terveit elfogadja és a szükséges előirányzatot Monor Város Önkormányzata 
2016. évi költségvetésében 600.000,- Ft + Áfa, bruttó 762.000,- Ft 
(hétszázhatvankettőezer forint) összeggel biztosítja, amelynek forrása a 
2016. évi költségvetés „céltartalék intézményi épületek karbantartására” 
legyen. 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Forgách Tamás pénzügyi irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 
 

657/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a 
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatára – az írásos 
előterjesztésnek megfelelően úgy határoz, hogy az elektromos töltőállomás 
létrehozására kiírt pályázaton indul azzal a feltétellel, hogy ha a kiírandó 
közbeszerzési pályázatra nem érkezik olyan ajánlat, amely az 
Önkormányzat saját költségét számottevően csökkenti, akkor a pályáztatási 
eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 
 

657/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a 
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatára – az írásos 
előterjesztésnek megfelelően úgy határoz, hogy az elektromos töltőállomás 
létrehozására kiírt pályázaton indul azzal a feltétellel, hogy ha a kiírandó 
közbeszerzési pályázatra nem érkezik olyan ajánlat, amely az 
Önkormányzat saját költségét számottevően csökkenti, akkor a pályáztatási 
eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 



dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással 
az alábbi határozatot hozta: 

 
 

659/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a 
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatára – az írásos 
előterjesztésnek megfelelően úgy határoz, hogy az „Oláh István Alapítvány a 
Monori József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskoláért” 
szervezetnek 2.000.000,- Ft (kettőmillió forint) támogatást nyújt a Monori 
József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium tornacsarnok 
parkettájának és tetőszerkezetének felújítására, amelynek forrása a 2016. 
évi költségvetés „intézmények működtetési céltartaléka” legyen, és 
felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 
Forgách Tamás pénzügyi irodavezető 

 
 

 
Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül – 

egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 
 
 

660/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Klebersberg 
Intézményfenntartó Központ Monori Tankerülete megkeresésére 
nyilatkozatot ad arra vonatkozóan, hogy támogatja a Monori József Attila 
Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium intézményvezetőjének, 
Balatoniné Sárosi Mártának pályázat kiírása nélküli újabb 5 (öt) évre szóló 
megbízását. 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Burján Sándor közoktatási ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül – 
egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 

 
 

661/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a 
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatára – az írásos 
előterjesztésnek megfelelően úgy határoz, hogy a Zeneiskola fennállásának 
50. évfordulójára 2017. május 20-án megrendezésre kerülő jubileumi 
ünnepségre támogatást fog nyújtani, amit a 2017. évi költségvetésébe 
beépít. 



A Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület az ünnepség 
megszervezésére felkéri a Vigadó Kulturális és Civil Nonprofit Kft.-t, és 
felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2017. évi programtervébe építse be a 
jubileumi ünnepség megszervezését, és számoljon el vele. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás pénzügyi irodavezető 
Hanzelik Andrea ügyvezető 

 
 

 
Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással az 

alábbi határozatot hozta: 
 
 

662/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a 
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatára – úgy határoz, hogy 
megemelt oldalszámmal és megemelt költséggel 2017. december 31. 
napjáig meghosszabbítja a Régió Lapkiadó Szolgáltató és Kiadó Kft.-vel 
fennálló kiadói szerződését, és felhatalmazza a Polgármestert, a Jegyzőt és 
a Pénzügyi Irodavezetőt az ezzel összefüggő szerződés módosítás 
aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás pénzügyi irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül – 
egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 

 
 

663/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel az 
Emberi Erőforrások Bizottsága javaslatára – az előterjesztésben foglaltak 
szerint elfogadja a rászoruló gyermekek nyári szociális étkeztetéséről szóló 
beszámolót. 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül – 
egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 

 
 

664/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel az 
Emberi Erőforrások Bizottsága, valamint a Városfejlesztési és Pénzügyi 
Bizottság javaslatára – az előterjesztésben foglaltak szerint úgy határoz, 
hogy a Monoron rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 



gyermekek közül 148 fő gyermek részére az ünnepek alkalmából 
összeállított élelmiszer csomagot biztosítson, gyermekenkénti nettó 5.000,- 
Ft (nettó ötezer forint) összeg értékben.  

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 
Forgách Tamás pénzügyi irodavezető 

 
 

 
Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 

– egyhangúlag – (1 fő nem szavazott) az alábbi határozatot hozta: 
 
 

665/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a 
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatára – az előterjesztésben 
foglaltak szerint úgy határoz, hogy az „Oláh István Alapítvány a Monori 
József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskoláért” szervezetnek 
90.000,- Ft (kilencvenezer forint) összegben nyújt támogatást a Monori 
József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium tanulóinak 
németországi csereúttal kapcsolatos utazási költségeire, amelynek forrása a 
2016. évi költségvetés általános tartaléka legyen, és felhatalmazza a 
Polgármestert a támogatási szerződés aláírására 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 

 
Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül (1 

képviselő nem szavazott) – egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 
 
 

666/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a 
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatára – az előterjesztésben 
foglaltak szerint úgy határoz, hogy a Kuratórium döntésének megfelelően 
kezdeményezi az „Oláh István Alapítvány a Monori József Attila Gimnázium 
és Közgazdasági Szakközépiskoláért” névváltoztatását „Oláh István 
Alapítvány a Monori József Attila Gimnázium és Szakgimnáziumért”-ra, 
amely kerüljön bele az Alapító Okiratába, és felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a névváltoztatást az illetékes Törvényszék felé nyújtsa be. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül (1 
képviselő nem szavazott) – egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 

 
 

667/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel az 
Emberi Erőforrások Bizottsága, valamint a Városfejlesztési és Pénzügyi 
Bizottság javaslatára – az előterjesztésben foglaltak szerint úgy határoz, 
hogy 300.000,- Ft (háromszázezer forint) összegben támogatást nyújt a 
Monori Kistemplomi Református Egyházközségnek a templomuk bejárati 
előtető létesítésére, amelynek forrása a 2016. évi költségvetés általános 
tartaléka legyen, felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 
Forgách Tamás pénzügyi irodavezető 

 
 

 
Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  

– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 
 
 

668/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a 
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatára – utólagosan tudomásul 

veszi és jóváhagyja a települési támogatásról, az egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 
5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete 17. § (2) bekezdése szerinti 

szociális tűzifa beszerzését a NEFAG Zrt. Monori Erdészetétől bruttó 
3.656.367,- Ft (hárommillió-hatszázötvenhatezer-háromszázhatvankét forint) 
összegben, illetve a tűzifa darabolását és a címekre történő kiszállítását 
Hárs László egyéni vállalkozó által, bruttó 1.428.750,- Ft (egymillió-
négyszázhuszonnyolcezer-hétszázötven forint) összegben. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 
Forgách Tamás pénzügyi irodavezető 

 
 

 
Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  

– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 
 
 

669/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a 
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatára – utólagosan tudomásul 
veszi és jóváhagyja a 2016. október 30-án a Bogárzó úti Motocross pályán 
megtartásra került Motocross rendezvénynek 1 darab esetkocsival történő 
egészségügyi biztosítását bruttó 116.250,- Ft (száztizenhatezer-



kettőszázötven forint) összegben, amelynek fedezete a 2016. évi 
költségvetés általános tartaléka. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 
Forgách Tamás pénzügyi irodavezető 

 
 

 
Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  

– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 
 
 

670/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a 
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatára – közterületté nyilvánítja 
a tulajdonában lévő, 4913/1. hrsz.-ú, természetben az Ipar utca részeként 
funkcionáló, jelenleg beépítetlen területként nyilvántartott ingatlanát, és azt 
átsorolja a forgalomképtelen törzsvagyonába. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 
Forgách Tamás pénzügyi irodavezető 

 
 

 
Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  

– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 
 
 

671/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a 
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatára – elfogadja és jóvá 
hagyja egyrészről a Monori Polgármesteri Hivatal, másrészről a Monori 
Kossuth Lajos Óvoda, a Monori Tesz-Vesz Óvoda, a Monori Petőfi Óvoda, a 
Monori Napsugár Óvoda, a Monori Szivárvány Óvoda, a Monori Bölcsőde, a 
Monori Gondozási Központ, valamint a Dr. Borzsák István Városi Könyvtár 
és Helytörténeti Kiállítás intézmények között 2015. január 7-én megkötött 
Munkamegosztási és Felelősségvállalási Megállapodást. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 
Forgách Tamás pénzügyi irodavezető 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  
– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 

 
 

672/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóvá hagyja, hogy a 
395/2016. (VI.16.) KT határozattal a Városháza galambriasztó 
megvalósítására jóváhagyott 900 eFt összeget 114 eFt-tal megemeli, 
amelynek fedezete a Nemzetőr Úti Általános Iskola ereszcsatornájának 
felújítására jóváhagyott összegből fennmaradó rész. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Forgách Tamás pénzügyi irodavezető 

 
 

 
Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  

– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 
 
 

673/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert és a jegyzőt, hogy a decemberi ülésre a 2017. évi 
koncepcióban annak figyelembevételével tegyen javaslatot az illetményalap 
mértékére, és a jelenleg hatályos illetménykiegészítés felülvizsgálatára, úgy, 
hogy erre a célra a jelenlegi összbér (140 millió Ft + munkáltatói járulék) 
25%-át használhatja fel. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 
 

 
Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  

– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 
 
 

674/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
önkormányzati intézményeknél dolgozók számára fél havi bruttó bérnek 
megfelelő pénzjutalmat, illetve dolgozónként 3-szor 11.100,- Ft értékben 
egyéb ajándékutalvány juttatást állapít meg, amelynek fedezete a 2016.évi 
bérmegtakarítás és szükséges mértékben a működési tartalék. 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 
 
 
 
 



Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  

– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 

 

 

675/2016. (XI.17.) KT határozat 

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a szóbeli és 
írásbeli polgármesteri jelentést a két ülés közötti fontosabb eseményekről és 
intézkedésekről. 
Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

 

 

 
Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  

– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 
 
 

676/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Varró Tina 
2200 Monor, Kossuth Lajos utca 77. 2/1. sz. alatti tanuló Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatát és 
az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 (tíz) hónapon keresztül 4.000,- Ft/hó 
(négyezer forint/hó) támogatásban részesíti. 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás pénzügyi irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 

 
Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  

– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 
 
 

677/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Harmath 
Dániel 2200 Monor, Tompa Mihály utca 60. sz. alatti tanuló Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett 
pályázatát és az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 (tíz) hónapon keresztül 4.000,- Ft/hó 
(négyezer forint/hó) támogatásban részesíti. 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás pénzügyi irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 
 
 
 
 

 



Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  
– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 

 
 

678/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Pénzes 
Georgina 2200 Monor, Péteri utca 18. sz. alatti tanuló Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatát és 
az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 (tíz) hónapon keresztül 4.000,- Ft/hó 
(négyezer forint/hó) támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás pénzügyi irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 

 
Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  

– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 
 
 

679/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Busi Dániel 
a 2200 Monor, Kinizsi utca 53. sz. alatti tanuló Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatát és 
az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 (tíz) hónapon keresztül 4.000,- Ft/hó 
(négyezer forint/hó) támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás pénzügyi irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 

 
Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  

– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 
 
 

680/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Nagy Tamás 
2200 Monor, Kossuth Lajos utca 77. 2/1.Bánffy D. u. 27/D. sz. alatti 
tanuló Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra 
beérkezett pályázatát és az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében a 2016/2017. tanév második és 
a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan 10 (tíz) hónapon keresztül 
4.000,- Ft/hó (négyezer forint/hó) támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás pénzügyi irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 



Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  
– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 

 
 

681/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Badár Fanni 
2200 Monor, Bajcsy-Zs. u. 1. sz. alatti tanuló Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatát és 
az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 (tíz) hónapon keresztül 4.000,- Ft/hó 
(négyezer forint/hó) támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás pénzügyi irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 

 
Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  

– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 
 
 

682/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Fekete 
Szilvia 2200 Monor, Kisfaludy u. 10. sz. alatti tanuló Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatát és 
az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 (tíz) hónapon keresztül 4.000,- Ft/hó 
(négyezer forint/hó) támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás pénzügyi irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 

 
Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  

– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 
 
 

683/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Lábas 
András 2200 Monor, Zólyom utca 71. sz. alatti tanuló Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatát és 
az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 (tíz) hónapon keresztül 4.000,- Ft/hó 
(négyezer forint/hó) támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás pénzügyi irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 



Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  
– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 

 
 

684/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Bánszki 
Csenge 2200 Monor, Péteri utca 34. sz. alatti tanuló Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatát és 
az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 (tíz) hónapon keresztül 4.000,- Ft/hó 
(négyezer forint/hó) támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás pénzügyi irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 

 
Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  

– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 
 
 

685/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Pálinkás 
Adrienn 2200 Monor, Iglói utca 6. sz. alatti tanuló Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatát és 
az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 (tíz) hónapon keresztül 4.000,- Ft/hó 
(négyezer forint/hó) támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás pénzügyi irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 

 
Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  

– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 
 
 

686/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Pálinkás 
Krisztián 2200 Monor, Iglói utca 6. sz. alatti tanuló Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatát és 
az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 (tíz) hónapon keresztül 4.000,- Ft/hó 
(négyezer forint/hó) támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás pénzügyi irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 



Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  
– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 

 
 

687/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Ujlaki Luca 
Márta 2200 Monor, Mátyás király utca 49. sz. alatti tanuló Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatát és 
az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 (tíz) hónapon keresztül 4.000,- Ft/hó 
(négyezer forint/hó) támogatásban részesíti. 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás pénzügyi irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  
– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 

 
 

688/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kaldenekker 
Aida 2200 Monor, József Attila u. 10. sz. alatti tanuló Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatát és 
az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 (tíz) hónapon keresztül 4.000,- Ft/hó 
(négyezer forint/hó) támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás pénzügyi irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 

 
Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  

– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 
 
 

689/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Bacskai 
Csilla 2200 Monor, Hunyadi J. utca 22. sz. alatti tanuló Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatát és 
az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 (tíz) hónapon keresztül 4.000,- Ft/hó 
(négyezer forint/hó) támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás pénzügyi irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 



Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  
– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 

 
 

690/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Bódi Mihály 
2200 Monor, Magócsi I. utca 5. sz. alatti tanuló Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatát és 
az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 (tíz) hónapon keresztül 4.000,- Ft/hó 
(négyezer forint/hó) támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás pénzügyi irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 

 
Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  

– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 
 
 

691/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Bódi 
Barbara 2200 Monor, Magócsi I. u. 5. sz. alatti tanuló Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatát és 
az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 (tíz) hónapon keresztül 4.000,- Ft/hó 
(négyezer forint/hó) támogatásban részesíti. 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás pénzügyi irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 

 
Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  

– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 
 
 

692/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Bajkai 
Beatrix 2200 Monor, Kazinczy utca 20. sz. alatti tanuló Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatát és 
az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 (tíz) hónapon keresztül 4.000,- Ft/hó 
(négyezer forint/hó) támogatásban részesíti. 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás pénzügyi irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 

 



Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  
– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 

 
 

693/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Holló Péter 
Farkas 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 214. sz. alatti tanuló Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett 
pályázatát és az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 (tíz) hónapon keresztül 4.000,- Ft/hó 
(négyezer forint/hó) támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás pénzügyi irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 

 
Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  

– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 
 
 

694/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Pintér Márk 
2200 Monor, Csokonai utca 15. sz. alatti tanuló Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatát és 
az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 (tíz) hónapon keresztül 4.000,- Ft/hó 
(négyezer forint/hó) támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás pénzügyi irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 

 
Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  

– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 
 
 

695/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Takács 
Boldizsár 2200 Monor, Czuczor utca 32/A. sz. alatti tanuló Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett 
pályázatát és az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 (tíz) hónapon keresztül 4.000,- Ft/hó 
(négyezer forint/hó) támogatásban részesíti. 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás pénzügyi irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 



Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  
– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 

 
 

696/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kövesi 
Norbert 2200 Monor, Nyitrai utca 3. sz. alatti tanuló Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatát és 
az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 (tíz) hónapon keresztül 4.000,- Ft/hó 
(négyezer forint/hó) támogatásban részesíti. 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás pénzügyi irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 

 
Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  

– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 
 
 

697/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Szomoru 
Vivien 2200 Monor, Wesselényi utca 5. sz. alatti tanuló Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatát és 
az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 (tíz) hónapon keresztül 4.000,- Ft/hó 
(négyezer forint/hó) támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás pénzügyi irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 

 
Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  

– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 
 
 

698/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Szomoru 
Bianka 2200 Monor, Wesselényi utca 5. sz. alatti tanuló Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatát és 
az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 (tíz) hónapon keresztül 4.000,- Ft/hó 
(négyezer forint/hó) támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás pénzügyi irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 



Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  
– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 

 
 

699/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kránicz 
Péter 2200 Monor, Mikes Kelemen utca 8. sz. alatti tanuló Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett 
pályázatát és az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 (tíz) hónapon keresztül 4.000,- Ft/hó 
(négyezer forint/hó) támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás pénzügyi irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 

 
Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  

– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 
 
 

700/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Balogh Ede 
Farkas 2200 Monor, Mikszáth K. utca 15. sz. alatti tanuló Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatát és 
az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 (tíz) hónapon keresztül 4.000,- Ft/hó 
(négyezer forint/hó) támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás pénzügyi irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 

 
Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  

– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 
 
 

701/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Bihari Viktor 
Gábor 2200 Monor, Bajcsy-Zs. utca 18. sz. alatti tanuló Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatát és 
az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 (tíz) hónapon keresztül 4.000,- Ft/hó 
(négyezer forint/hó) támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás pénzügyi irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 



Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  
– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 

 
 

702/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Szentirmai 
Máté Gábor 2200 Monor, Somogyi B. utca 38. sz. alatti tanuló Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett 
pályázatát és az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 (tíz) hónapon keresztül 4.000,- Ft/hó 
(négyezer forint/hó) támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás pénzügyi irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 

 
Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  

– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 
 
 

703/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Remete 
Szandra 2200 Monor, Németh Á. u. utca 4/1. 1/5. sz. alatti tanuló Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett 
pályázatát és az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 (tíz) hónapon keresztül 4.000,- Ft/hó 
(négyezer forint/hó) támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás pénzügyi irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 

 
Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  

– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 
 
 

704/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Mayer Réka 
Ágnes 2200 Monor, Dugonics utca 2/A. sz. alatti tanuló Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatát és 
az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 (tíz) hónapon keresztül 4.000,- Ft/hó 
(négyezer forint/hó) támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás pénzügyi irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 



Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  
– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 

 
 

705/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Rostás 
Tímea 2200 Monor, Damjanich utca 22/A. sz. alatti tanuló Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatát és 
az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 (tíz) hónapon keresztül 4.000,- Ft/hó 
(négyezer forint/hó) támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás pénzügyi irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 

 
Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  

– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 
 
 

706/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Pénzes 
Barbara 2200 Monor, Péteri utca 18. sz. alatti tanuló Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott „B” típusú 
pályázatát és 3x10 (háromszor tíz) hónapon, azaz hat egymást követő 
tanulmányi féléven keresztül (2017/2018., 2018/2019. és a 2019/2020. 
tanév) havi 4.000,- Ft (négyezer forint) támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás pénzügyi irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 

 
Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  

– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 
 
 

707/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Haptmann 
Gerda 2200 Monor, Árpád utca 13. sz. alatti tanuló Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott „B” típusú 
pályázatát és 3x10 (háromszor tíz) hónapon, azaz hat egymást követő 
tanulmányi féléven keresztül (2017/2018., 2018/2019. és a 2019/2020. 
tanév) havi 4.000,- Ft (négyezer forint) támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás pénzügyi irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 

 



Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

708/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete települési létfenntartási 
támogatást nyújt a települési támogatásról, az egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 
5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. § (6) bekezdése alapján kivételes 
méltányosságból, a jövedelemhatárra való tekintet nélkül Győri Lajos 
Monor, Nemzetőr u. 28. sz. alatti lakosnak a csőtörés következtében beállt 
vis maior helyzetének támogatására. 
A támogatás mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
200 %-a, 57.000,- Ft. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  
– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 

 
 
 

709/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete települési létfenntartási 
támogatást állapít meg természetbeni ellátásként Szombati Krisztina 
Monor, Bacsó B. u. 5897/2. sz. alatti lakosnak és maximum 10 mázsa 
tűzifát utal ki a kérelmező számára, a települési támogatásról, az egyéb 
szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő 
térítési díjakról szóló 5/2015. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában 
foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  
– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 

 
 
 

710/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete települési létfenntartási 
támogatást állapít meg természetbeni ellátásként Kovács Kálmán Monor, 
Laposhegy 6. sz. alatti lakosnak és maximum 10 mázsa tűzifát utal ki a 
kérelmező számára, a települési támogatásról, az egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 
5/2015. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 



Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  
– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 

 
711/2016. (XI.17.) KT határozat 

 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete települési létfenntartási 
támogatást állapít meg természetbeni ellátásként Nyers Lászlóné Monor, 
Laposhegy 10848/1. sz. alatti lakosnak és maximum 10 mázsa tűzifát 
utal ki a kérelmező számára, a települési támogatásról, az egyéb szociális 
és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 
5/2015. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  
– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 

 
712/2016. (XI.17.) KT határozat 

 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete települési létfenntartási 
támogatást állapít meg természetbeni ellátásként Varga Attila Monor, 
Dózsa Gy. u. 3071/3. sz. alatti lakosnak és maximum 10 mázsa tűzifát 
utal ki a kérelmező számára, a települési támogatásról, az egyéb szociális 
és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 
5/2015. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  
– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 

 
713/2016. (XI.17.) KT határozat 

 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete települési létfenntartási 
támogatást állapít meg természetbeni ellátásként Berencsi Zoltán Monor, 
Batthyány u. 21. sz. alatti lakosnak és maximum 10 mázsa tűzifát utal ki 
a kérelmező számára, a települési támogatásról, az egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 
5/2015. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 
 



Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  
– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 

 
714/2016. (XI.17.) KT határozat 

 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete települési létfenntartási 
támogatást állapít meg természetbeni ellátásként Leé Károlyné Monor, 
Laposhegy 14. sz. alatti lakosnak és maximum 10 mázsa tűzifát utal ki a 
kérelmező számára, a települési támogatásról, az egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 
5/2015. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  
– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 

 
715/2016. (XI.17.) KT határozat 

 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete települési létfenntartási 
támogatást állapít meg természetbeni ellátásként Balogh Erzsébet Monor, 
Laposhegy 10747/000. sz. alatti lakosnak és maximum 10 mázsa tűzifát 
utal ki a kérelmező számára, a települési támogatásról, az egyéb szociális 
és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 
5/2015. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  
– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 

 
716/2016. (XI.17.) KT határozat 

 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete települési létfenntartási 
támogatást állapít meg természetbeni ellátásként Simon Sándor Józsefné 
Monor, Laposhegy u. 2. sz. alatti lakosnak és maximum 10 mázsa 
tűzifát utal ki a kérelmező számára, a települési támogatásról, az egyéb 
szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő 
térítési díjakról szóló 5/2015. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában 
foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  
– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 

 
717/2016. (XI.17.) KT határozat 

 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete települési létfenntartási 
támogatást állapít meg természetbeni ellátásként Nagy Béla Monor, Cinka 
P. u. 4. sz. alatti lakosnak és maximum 10 mázsa tűzifát utal ki a 
kérelmező számára, a települési támogatásról, az egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 
5/2015. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  
– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 

 
718/2016. (XI.17.) KT határozat 

 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete települési létfenntartási 
támogatást állapít meg természetbeni ellátásként Hegedűsné Csóra Éva 
Monor, Bercsényi u. 6. sz. alatti lakosnak és maximum 10 mázsa tűzifát 
utal ki a kérelmező számára, a települési támogatásról, az egyéb szociális 
és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 
5/2015. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  
– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 

 
719/2016. (XI.17.) KT határozat 

 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete települési létfenntartási 
támogatást állapít meg természetbeni ellátásként Farkas Józsefné Monor, 
Cinka P. u. 1/1. sz. alatti lakosnak és maximum 10 mázsa tűzifát utal ki 
a kérelmező számára, a települési támogatásról, az egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 
5/2015. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  
– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 

 
720/2016. (XI.17.) KT határozat 

 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete települési létfenntartási 
támogatást állapít meg természetbeni ellátásként Nagy Katalin Monor, 
Arany J. u. 28. sz. alatti lakosnak és maximum 10 mázsa tűzifát utal ki a 
kérelmező számára, a települési támogatásról, az egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 
5/2015. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  
– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 

 
721/2016. (XI.17.) KT határozat 

 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete települési létfenntartási 
támogatást állapít meg természetbeni ellátásként Rafael Mária Monor, 
Bercsényi u. 21. sz. alatti lakosnak és maximum 10 mázsa tűzifát utal ki 
a kérelmező számára, a települési támogatásról, az egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 
5/2015. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  
– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 

 
722/2016. (XI.17.) KT határozat 

 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete települési létfenntartási 
támogatást állapít meg természetbeni ellátásként Nagy Katalin Monor, 
Földváry tanya 14. sz. alatti lakosnak és maximum 10 mázsa tűzifát utal 
ki a kérelmező számára, a települési támogatásról, az egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 
5/2015. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  
– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 

 
723/2016. (XI.17.) KT határozat 

 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete települési létfenntartási 
támogatást állapít meg természetbeni ellátásként Püskiné Tönköl Ágnes 
Monor, Somogyi B. u. 59. sz. alatti lakosnak és maximum 10 mázsa 
tűzifát utal ki a kérelmező számára, a települési támogatásról, az egyéb 
szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő 
térítési díjakról szóló 5/2015. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában 
foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  
– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 

 
724/2016. (XI.17.) KT határozat 

 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete települési létfenntartási 
támogatást állapít meg természetbeni ellátásként Zerkula Julianna Monor, 
Kodály Z. u. 10. sz. alatti lakosnak és maximum 10 mázsa tűzifát utal ki 
a kérelmező számára, a települési támogatásról, az egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 
5/2015. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  
– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 

 
725/2016. (XI.17.) KT határozat 

 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete települési létfenntartási 
támogatást állapít meg természetbeni ellátásként Schiff Melinda Monor, 
Batsányi J. u. 3. sz. alatti lakosnak és maximum 10 mázsa tűzifát utal ki 
a kérelmező számára, a települési támogatásról, az egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 
5/2015. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  
– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 

 
726/2016. (XI.17.) KT határozat 



 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete települési létfenntartási 
támogatást állapít meg természetbeni ellátásként Farkas Béláné Monor, 
Malomhegy u. 4. sz. alatti lakosnak és maximum 10 mázsa tűzifát utal ki 
a kérelmező számára, a települési támogatásról, az egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 
5/2015. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  
– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 

 
727/2016. (XI.17.) KT határozat 

 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete települési létfenntartási 
támogatást állapít meg természetbeni ellátásként Kolompár Szilvia Monor, 
Zöldmező u. 16. sz. alatti lakosnak és maximum 10 mázsa tűzifát utal ki 
a kérelmező számára, a települési támogatásról, az egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 
5/2015. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  
– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 

 
728/2016. (XI.17.) KT határozat 

 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete települési létfenntartási 
támogatást állapít meg természetbeni ellátásként Farkas Sándor Monor, 
Bercsényi u. 15/a. sz. alatti lakosnak és maximum 10 mázsa tűzifát utal 
ki a kérelmező számára, a települési támogatásról, az egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 
5/2015. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  
– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 

 
 

729/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kk. Megyeri Panna 
halmozottan sérült gyermek szociális ellátásának elutasítás tárgyában hozott 
585/2016. (IX.15.) KT határozatát hatályon kívül helyezi. 



Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  
– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 

 
 

730/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja kk. 
Megyeri Panna halmozottan sérült gyermek esetében a szociális ellátás 
formájában havi rendszerességgel történő támogatás megállapítását, 
tekintettel arra, hogy a szülők jövedelme meghaladja az egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 
5/2015. (II.26.) sz. önkormányzati rendeletben meghatározott mértéket.  
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  
– egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta: 

 
 

731/2016. (XI.17.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 
Hivatalt, hogy vegye fel a kapcsolatot az Autizmus Alapítvánnyal, amelynek 
az Általános Iskolájába jár kk. Megyeri Panna halmozottan sérült gyermek, 
illetőleg vegye fel a kapcsolatot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Monori Tankerületével annak egyeztetése érdekében, hogy hogyan lehetne 
igénybe venni az utazó fejlesztő pedagógus ellátást helyben. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

732/2016. (XII. 5.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. megállapítja, hogy a beérkezett vélemények figyelembevételével a 
településrendezési eszközök módosításához a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 
szerinti környezeti értékelés elkészítése nem vált szükségessé; 

2. megállapítja, hogy a partnerségi véleményezés során a tervezettel 
kapcsolatban a Partnerektől nem érkezett észrevétel; 

3. úgy dönt, hogy az államigazgatási szervek észrevételeit az azokra adott 
válaszokban foglaltaknak megfelelően elfogadja, azt a tervanyagban 



átvezeti, s a településrendezési eszközök módosításának véleményezési 
szakaszát lezárja; 

4. felkéri a Polgármestert, hogy a jelen döntéssel összhangban 
átdolgozott településrendezési eszközök tervezetét, az eljárás során 
beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban 
keletkezett minden egyéb dokumentum egy példányát, továbbá azok 
másolati példányát elektronikus adathordozón küldje meg végső szakmai 
véleményezésre az állami főépítészi hatáskörében eljáró Pest megyei 
kormányhivatal részére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Gubán Sándor főépítész 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

733/2016. (XII. 5.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza dr. 
Zsombok László polgármestert, hogy a DAKÖV Kft. taggyűlésén a Társaság 
2016. évi üzleti tervének I-IX. havi teljesítéséről szóló műszaki és gazdasági 
beszámolót, valamint a várható 2016. évi gazdasági eredményeket 
elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

734/2016. (XII. 5.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza dr. 
Zsombok László polgármestert, hogy a DAKÖV Kft. taggyűlésén a Társaság 
2017. évi előzetes üzleti tervét elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

735/2016. (XII. 5.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza dr. 
Zsombok László polgármestert, hogy a DAKÖV Kft. taggyűlésén fogadja el a 
cégvezető felmentését, az állandó könyvvizsgáló megbízatásának 
meghosszabbítását 2017.05.31-ig, a könyvvizsgálói pályázat kiírását a 
2017-2021. időszakra, 4 évre. 
A Képviselő-testület a Felügyelő Bizottságba Rajki Lászlót delegálja. 

Határidő: azonnal 



Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
dr. Urbán Hajnalka jegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

736/2016. (XII. 5.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza dr. 
Zsombok László polgármestert, hogy a DAKÖV Kft. taggyűlésén fogadja el a 
társasági szerződés módosítását azzal a kitétellel, hogy a Felügyelő 
Bizottságba az üzemigazgatóság székhely települései önkormányzatainak 
legyen delegálási joga. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

737/2016. (XII. 5.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy foglal állást a 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által megküldött a Duna-
Tisza Közi Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
létrehozásáról szóló társulási megállapodás tervezet alapján, hogy nem 
kíván részt venni a társulásban a következők miatt: 
- Hiányzik a biztosíték arra vonatkozólag, hogy a KÖVÁL Zrt. meg tudja 
tartani jelenlegi pozícióját a hulladékgazdálkodásban. 
- Hiányoznak azok a pénzügyi, műszaki tervek, hogy Kecskemét Megyei 
Jogú Város Önkormányzata hogyan kívánja felhasználni az állami 
támogatást, illetve jut-e belőle a monori szolgáltatóra. 
- Nem ismerhető meg belőle az, hogy milyen kötelezettségeket jelentene a 
társulásban való részvétel. 
- Monor Város Önkormányzatának minimális döntési jogköre lenne a 
társulás működésével kapcsolatban. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

738/2016. (XII. 5.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a KÖVÁL 
Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját, készítsen a decemberi soros testületi ülésre 
egy olyan szakmai anyagot, amely azt tartalmazza, hogy a jelenlegi 
finanszírozás mellett a KÖVÁL Nonprofit Zrt. meddig képes a 
hulladékgazdálkodási tevékenységét folytatni, havi szinten mekkora 
vesztesége keletkezik, illetve milyen feltételek teljesülése esetén tudna a 



Társaság együttműködni az „ÖKOVÍZ” Önkormányzati Kommunális és 
Víziközmű Üzemeltető Nonprofit Kft.-vel. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Takács Endre vezérigazgató 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

739/2016. (XII. 5.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság javaslatára – az elektronikus tárhelyre feltöltött 
tartalommal – jóváhagyja a Monori Kossuth Lajos Óvoda szervezeti és 
működési szabályzatát. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

740/2016. (XII. 5.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság javaslatára – az elektronikus tárhelyre feltöltött 
tartalommal – jóváhagyja a Monori Tesz-Vesz Óvoda szervezeti és 
működési szabályzatát. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

741/2016. (XII. 5.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság javaslatára – az elektronikus tárhelyre feltöltött 
tartalommal – jóváhagyja a Monori Petőfi Óvoda szervezeti és működési 
szabályzatát. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 
 



Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

742/2016. (XII. 5.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság javaslatára – az elektronikus tárhelyre feltöltött 
tartalommal – jóváhagyja a Monori Napsugár Óvoda szervezeti és működési 
szabályzatát. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

743/2016. (XII. 5.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság javaslatára – az elektronikus tárhelyre feltöltött 
tartalommal – jóváhagyja a Monori Szivárvány Óvoda szervezeti és 
működési szabályzatát. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

744/2016. (XII. 5.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások 
Bizottságának jelenleg megállapított összegű 2016. évi bizottsági keretét 
200.000,- Ft-tal megemeli, melynek forrásaként az általános tartalékot 
határozza meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

745/2016. (XII. 5.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az iskolák 
működtetésének, üzemeltetésének átadása kapcsán a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtal kötendő átadás-átvételi szerződést, mely 
szerint a takarítók és a portások átkerülnek a KLIK-hez, továbbá 
felhatalmazza a KÖVÁL Nonprofit Zrt.-t, hogy az előterjesztés mellékletét 



képező ajánlat szerint kössön szerződést a KLIK-kel az iskolák karbantartói 
feladatainak ellátására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Takács Endre vezérigazgató 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

746/2016. (XII. 5.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert az előterjesztés mellékletét képező megállapodás aláírására, 
egyidejűleg kinyilvánítja arra vonatkozó szándékát, hogy csak abban az 
esetben támogatja a birkózó csarnok megépítésére vonatkozó támogatási 
szerződés aláírását, ha a Monori Sportegyesület vállalja, hogy amennyiben 
a birkózó csarnok megvalósításának a költségei meghaladják a támogatási 
összeget, úgy az Egyesület azt saját forrásából egészíti ki, egyidejűleg pedig 
az Önkormányzat nem kíván semmilyen módon anyagi támogatást nyújtani 
a beruházás megvalósításához. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

747/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló 2/2016. (II.25.) számú rendelet 4. számú 
módosításáról szóló független könyvvizsgálói véleményt. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

748/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdés 
alapján az alábbi döntést hozza: 

1) Monor város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 328/2003. (IX.11.) 
számú képviselő-testületi határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervet 
módosítja. 



2) A Településszerkezeti Terv Leírását jelen határozat 1. melléklete szerinti 
TSZT-M3 tervlapokon lehatárolt területre vonatkozóan módosítja az alábbiak 
szerint: 

 településközpont terület kijelölése a Tabán városrészben, a Bercsényi 
utca keleti oldalán . 

3) A Településszerkezeti Terv jelen határozat 1. melléklete szerinti TSZT-
M3 tervlappal egészül ki, s egyidejűleg a módosítási terület hatályával 
érintett területre vonatkozólag hatályát veszti. 

4) Jelen módosítás során Monor területfelhasználási változása a 
következők szerint alakul: 

Módosítási feladat 

Terület 

mérete 

(ha) 

TSZT módosítás 

Hatályos terv 

szerinti terület-

felhasználás 

Tervezett 

terület-

felhasználás 

Településközpont terület 

kijelölése 
0,37 Lke Vt 

5) A módosítás során a Pest megyei területrendezési terv térségi szerkezeti 
terve és a településszerkezeti terv módosítás területi mérlege nem változik – 
tekintettel arra, hogy a módosítás települési térséget érint. 
 
Jelen határozat az elfogadását követő 15. napon lép hatályba. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Gubán Sándor főépítész 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

749/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Helyi Építési Szabályzat Tabánnal 
kapcsolatos tartalmának módosítását. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Gubán Sándor főépítész 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

750/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Helyi Építési Szabályzat M4 
elkerülővel kapcsolatos tartalmának módosítását. 

Határidő: azonnal 



Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Gubán Sándor főépítész 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 7 igen és 2 nem szavazattal (1 fő nem szavazott) az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

751/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Helyi Építési Szabályzat 
Városközponttal kapcsolatos tartalmának módosítását. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Gubán Sándor főépítész 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

752/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Völgyzugoly Kft. által 
készített munkaközi településszerkezeti tervéről megállapítja, hogy az 
szándékainak megfelelően készül, a tervezés folytatására alkalmas. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Gubán Sándor főépítész 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

753/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 
előterjesztés mellékletét képező, a KÖVÁL Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 
által készített tájékoztatást. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Takács Endre vezérigazgató 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

754/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. december 31-
ével közös megegyezéssel felbontja a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződést a KÖVÁL Nonprofit Zrt.-vel, 2017. január 1-jével 
pedig megbízza e tevékenységgel az „ÖKOVÍZ” Önkormányzati Kommunális 
és Víziközmű Üzemeltető Nonprofit Kft.-t a közbeszerzési eljárás lezárásáig 
azzal a kitétellel, hogy a közreműködő alvállalkozó a KÖVÁL Nonprofit Zrt. 
legyen. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Takács Endre vezérigazgató 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

755/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja az „ÖKOVÍZ” Önkormányzati 
Kommunális és Víziközmű Üzemeltető Nonprofit Kft.-vel kötendő 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződést, és felhatalmazza a 
polgármestert, a jegyzőt és a pénzügyi irodavezetőt az aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

756/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a KÖVÁL Nonprofit Zrt. és az 
„ÖKOVÍZ” Önkormányzati Kommunális és Víziközmű Üzemeltető Nonprofit 
Kft. között kötendő Közreműködői (alvállalkozói) szerződést, mely a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó, települési hulladék 
gyűjtésére, szállítására és kezelésére történő átadásra vonatkozik. A 
mellékletben az alvállalkozói díj mértékét 2,15 Ft/l összegben határozzák 
meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Takács Endre vezérigazgató 

 
 
 
 
 
 



Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

757/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
KÖVÁL Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját, folytasson tárgyalásokat arra 
vonatkozóan, hogy az „ÖKOVÍZ” Önkormányzati Kommunális és Víziközmű 
Üzemeltető Nonprofit Kft. alvállalkozójaként további környező településeken 
folytathasson hulladékgazdálkodási tevékenységet. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Takács Endre vezérigazgató 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

758/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 
Hivatalt, hogy a januári soros testületi ülésig tegye meg a szükséges 
lépéseket a város hulladék közszolgáltatására vonatkozó közbeszerzési 
kiírás érdekében. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

759/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és 
jóváhagyja a közfoglalkoztatás 2016. évi megvalósításáról szóló beszámolót 
és a 2017. évi közfoglalkoztatási tervet. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Bajkai Rita ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

760/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek 
megfelelően elfogadja a Monori Gondozási Központ Alapító Okiratát, 
Szakmai Programját, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 



dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

761/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek 
megfelelően elfogadja a Gomba Község Önkormányzatával kötött feladat 
ellátási megállapodás 2017. január 1. napjától történő módosítását, melyben 
1 fő teljes munkaidős gondozó, illetve a munkabére és költségei kerülnek 
meghatározásra. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

762/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
Monorierdő Község Önkormányzata csatlakozási kérelme kapcsán 2017. 
április 1-től kizárólag a házi segítségnyújtás feladatra köt feladat ellátási 
szerződést, amennyiben az ellátotti számok tisztázódnak. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

763/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Védőnői 
Szolgálat ellenőrzésének megállapításairól szóló tájékoztatást, és felkéri a 
Védőnői Szolgálat Vezetőjét, hogy a feltárt hiányosságok pótlásának 
megvalósíthatóságára a következő soros testületi ülésre készítsen 
előterjesztést. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 
Molnárné Virág Erika vezető védőnő 

 
 
 
 
 
 



Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

764/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Vigadó Kulturális és Civil Központ 
Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének módosítását. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Hanzelik Andrea ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

765/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Vigadó Kulturális és Civil Központ 
Nonprofit Kft.-vel, mint a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős 
szervvel kötendő megállapodást, és felhatalmazza a polgármestert, a 
jegyzőt és a pénzügyi irodavezetőt a megállapodás aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Hanzelik Andrea ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

766/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja, hogy a KÖVÁL Nonprofit Zrt. az 
általános iskolák karbantartói feladatainak ellátásáról 41.110.000,- Ft 
összegű szerződést köt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

767/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadásra javasolja 
Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületnek a KÖVÁL Nonprofit Zrt. 
2017. évi üzleti terv koncepciójának módosítását. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 



dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Takács Endre vezérigazgató 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

768/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
Bognár Csaba a Középgép Kft., Monor, Kossuth L. u. 0116/6 hrsz.-ú 
ingatlanon telephely kialakítására vonatkozó kérelmét támogatja, az ipari 
jellegű, a környezetet zavaró két tevékenységet azonban nem. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Orosházi Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

769/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monori Sportegyesület 2017. évi 
koncepcióját. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

770/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város 
Önkormányzat 2017. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját az 
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja. Az előterjesztett többlet 
kiadási igények költségvetésbe történő beépítését a Képviselő-testületnek 
az alábbiak szerint javasolja rangsorolni: 

 
I. költségvetési rendelet eredeti előirányzataként beépítendő 
- az átadott feladatellátás finanszírozási igényének növekedése: 

Kövál NP Zrt.  +9,0 m Ft, 
Vigadó NP Kft. - programok  +15,7 m Ft, 

- Járdaprogram kb. 2 km 19,0 m Ft, 
- Vizesblokkok felújítása – Iskolák 19,0 m Ft, 
- CsaSe – kötelező béremelés miatt 4,0 m Ft, 
- Út stabilizáció – pályázati önrész 33,3 m Ft, 
- Intézmények érintésvédelmi vizsgálat és javítások 1,2 m Ft. 

Mindösszesen: 101,2 m Ft 



 
Forrása: a koncepció szerinti többlet: 74,0 m Ft 

ingatlan értékesítés 44,0 m Ft 
 

II. döntés a zárszámadási rendelet elfogadásakor a szabad maradvány 
terhére: 

- Közfürdő - felújítási munkák 5,0 - 6,0 m Ft, 
- Könyvtár épület - fűtési rendszer felújítás 40,0 – 50,0 m Ft, 
- Gondozási Központ – konyha-, étkező-, vizesblokk 

felújítás 3,6 – 4,2 m Ft, 
- Bölcsőde – mosogató helyiség szellőzése 5,6 m Ft, 
- Óvodai játszóeszközök kötelező felülvizsgálata, javítása 3,0 m Ft, 
- Óvodai felújítások, karbantartások 7,8 – 7,9 m Ft, 
- Csapadékvíz elvezetés 19,0 m Ft, 
- Vigadó – programok 20,0 m Ft, 
- Uszoda fejlesztés 10,0 m Ft. 

Mindösszesen: 114,0 – 125,7 m Ft 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

771/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciójába beépít a térfigyelő 
kamerarendszer felújításának 2017. évi ütemére 10,4 millió forintot, azon 
kiadások közé, melyekről a zárszámadási rendelet elfogadását követően, a 
pénzmaradvány ismeretében döntenek. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

772/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a Tenisz 
Club Monor Sport Egyesület támogatási kérelmét. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 
 
 



Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

773/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
2017. január 1-től a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetőjének és a 
Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének jelenlegi 
bruttó bérét 10%-kal megemeli, Rajki Lászlónak 528.000,- Ft, Hanzelik 
Andreának pedig 495.000,- Ft havi bruttó bért állapít meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 
Hanzelik Andrea ügyvezető 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

774/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monor Város Önkormányzata 
2017. évi költségvetési koncepciójáról készült független könyvvizsgálói 
véleményt. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

775/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monor Város Önkormányzatának 
2016. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

776/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja Monor Város Közbiztonsági 
Koncepciójának módosítását. 



Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

777/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Városi 
Sportcsarnok építése tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban az 
alábbi határozatot fogadja el: 

Tárgy: „Monor Városi Sportcsarnok építése” szerződéshez rendelt 
elnevezésű építési beruházás megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Kbt. Harmadik Rész 112. § (1) 
bekezdés b) pontja alapján a 113. § (5) bekezdésének a) pontjára 
figyelemmel lefolytatandó előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos 
közbeszerzési eljárásban 
a részvételi szakaszt lezáró döntés 
 
Ajánlatkérő megnevezése: Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. (2200 
Monor, Kossuth L. u. 78-80.) 
 

Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft., mint ajánlatkérő nevében az 
ajánlatkérő Közbeszerzési Szabályzata alapján döntéshozatalra 

jogosult Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyi 
közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának lezárására az alábbi 

döntést hozza, figyelemmel a beérkezett részvételi jelentkezés 
bírálatára létrehozott Bírálóbizottság szakvéleményében és döntési 

javaslatában foglaltakra:  
 
1. Érvénytelen részvételi jelentkezés: nincs 
 
2. Van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni: nincs 
 
3. A Kbt. 82. §. § (1) bekezdésben foglaltak alapján érvényes részvételi 
jelentkezést benyújtó és a szerződés teljesítésére alkalmas részvételre 
jelentkező: Horváth Építőmester Zrt. (6000 Kecskemét, Csongrádi u. 6.) és 
Lecpes Kft. (6000 Kecskemét, Csongrádi u. 6.) – közös részvételre 
jelentkezők, képviselő: Horváth Építőmester Zrt. 
Indoklás: a Kbt. 69. § (1)-(2) bekezdésében előírt vizsgálatok és 
ellenőrzések megtörténtek, ezek alapján a részvételre jelentkező a 
szerződés teljesítésére alkalmas, kizáró ok vele és az alvállalkozóival, 
valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőkkel 
szemben nem áll fenn. 
 
A részvételi szakasz eredményéről szóló összegezés: mellékelve. 
A részvételi szakasz eredményéről szóló összegezés megküldésének 
időpontja: 2016.12.16. 
 
4. Az ajánlatkérő az alábbi részvételre jelentkezőnek küldi meg az 
ajánlattételi felhívást: 
Horváth Építőmester Zrt. (6000 Kecskemét, Csongrádi u. 6.) és Lecpes Kft. 
(6000 Kecskemét, Csongrádi u. 6.) – közös részvételre jelentkezők, 
képviselő: Horváth Építőmester Zrt. 
Az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja: 2016.12.16. 
 



Melléklet: 1 pld. összegezés 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Rajki László ügyvezető 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

778/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori 
Városi Sportcsarnok előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos 
beszámolót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Rajki László ügyvezető 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

779/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori 
Városfejlesztő Nonprofit Kft. által koordinált projektekről szóló beszámolót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 
Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú – szavazattal (1 fő nem szavazott) az alábbi 

határozatot hozta: 
 
 

780/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a zökkenőmentes 
oktatás biztosítása érdekében bruttó 100.000.- Ft értékben megrendeli az 
Ady úti Általános Iskola számára az orvosi szobában és az idegen 
nyelvoktatásra szolgáló tanteremben lévő fűtőberendezések kéményeire két 
huzatszabályozó felszerelését. Fedezet a működési céltartalék. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 
 
 
 
 



Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

781/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a zökkenőmentes 
oktatás, nevelés biztosítása érdekében bruttó 668.000.- Ft értékben 
biztosítja a Monori Napsugár Óvoda számára a forrást az előterjesztésben 
felsorolt anyagok és szolgáltatások megvásárlásához. Fedezet a működési 
céltartalék. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

782/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bruttó 391.000.- Ft 
értékben biztosítja a Monori Kossuth Lajos Óvoda számára a forrást a 
fűtéshez szükséges, időközben meghibásodott keringtető szivattyú 
cseréjéhez és beszereléséhez. Fedezet a működési céltartalék. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

783/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. szeptember 30-i 
hatállyal a működési céltartalékból 5.000 ezer forintot átcsoportosít az 
általános tartalékba. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

784/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a DAKÖV 
Kft. kérését, mely szerint a bérleti díj kompenzációjaként kívánja elszámolni 
az önkormányzati tulajdonban lévő közművagyon felújítására, pótlására 



fordított összeget - forrása helyesen: a víziközmű bérleti díj bevétele és nem 
a működési céltartalék, ezzel módosul a 398/2016. (VI. 16.) KT határozat. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

785/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bruttó 226.621.- Ft 
értékben biztosítja a Monori Kossuth Lajos Óvoda számára az elektromos 
sütő beszerzésével járó költségek forrását. Fedezet a működési céltartalék. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

786/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a 
Jászai Általános Iskola tornaterem elválasztó függönye mozgató motorjának 
javítását. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

787/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

A Monor Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a lefolytatott 
kockázatelemzés alapján az előterjesztés mellékletét képező Monor Város 
Önkormányzata és intézményei 2017. évi belső ellenőrzési tervét az alábbi 
ellenőrzési feladatokkal fogadja el: 
 
1. Pénzügyi-számviteli szabályzatok megfelelőségének ellenőrzése (a 

Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzatra is kiterjedően) 
 

2. Monori Gondozási Központ tevékenységének, illetve 
feladatellátásának ellenőrzése a további településeken történő 
feladatellátásra is tekintettel 

 
3. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság (Vigadó Np. Kft.) 

ellenőrzése 



4. Helyi adó ellenőrzése 
 
Egyidejűleg a belső ellenőrzési terv megvalósításának forrását a 2017. évi 
költségvetésben külön soron biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tervben 
szereplő ellenőrzési feladat(ok)ra kérjen be árajánlatokat, és a 
legkedvezőbb ajánlattevővel kössön szerződést a feladat ellátására. 

Határidő: 2017. február 28. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

788/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a térfigyelő kamerarendszer 
felújításának ütemezését, úgy, hogy a 2016. évre tervezett ütem csak 2017-
ben valósulhat meg. Továbbá felkéri a Polgármesteri Hivatalt, kérjenek be 
további árajánlatokat a rendszer felújítására és üzemeltetésére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

789/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mivel 2016. december 
31-én megszűnik a bérleti szerződés a Kossuth L. u. 76. sz. alatti 
üzlethelyiségre, úgy határoz, hogy továbbra is bérleti formában hasznosítja 
az üzlethelyiséget, és az előterjesztésben lévő pályázati kiírást elfogadja 
16.125,- Ft/m2/év összegű bérleti díjjal. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

790/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évben 
tulajdonába került ingatlanok forgalomképességét az alábbiak szerint 
határozza meg: 

 2485 hrsz. Kossuth 101. egészségház - forgalomképes 



 6669 hrsz. Deák 9. orvosi rendelő - forgalomképes 
 5539 hrsz. Kenderes alja, beépítetlen terület - forgalomképes 
 0350/37 hrsz. Haleszi út, kivett udvar, 3. sz. vízműkút - forgalomképtelen 
 5219/4 hrsz. Balassi u., kivett beépítetlen terület - forgalomképtelen 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Monori 
Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál a Monor belterület 5219/4 hrsz.-ú 
ingatlana beépítetlen terület megnevezését közterületre módosítani. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

791/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor belterület 
7998/1 hrsz.-ú, út megnevezésű ingatlant a tulajdonos kérésére Paplapos 
köznek nevezi el. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

792/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Monor, Bajcsy Zs. u. 2. sz. ingatlan homlokzat felújítását egyelőre nem 
végeztetik el, tárgyalásokat folytatnak a szomszédos ingatlantulajdonosokkal 
a közös értékesítés lehetőségéről. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

793/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2200 
Monor, Kossuth L. 88/a szám alatt található ingatlanában, melyben működik 
a Városi Könyvtár, a Zeneiskola és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a 
fűtés zavartalan biztosítása érdekében a GÉR-Ther Kft. ajánlatát fogadja el 
bruttó 711.835,- Ft értékben. 
Forrása a 2016. évi költségvetés Céltartalék intézményi épületek 
karbantartására. 



A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a Beszerzési 
Szabályzat szerinti eljárás alapján kiválasztott ajánlatadónak az 
előterjesztésben részletezett javítási munkák vállalkozásba adására, a 
szerződés, vagy megrendelés aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Forgách Tamás irodavezető 
Pozsonyi Géza ügyintéző 

 
 
 
Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal (1 fő nem szavazott) az alábbi 

határozatot hozta: 
 
 

794/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, 
tárgyalásokat folytat a Monori Rendőrkapitánysággal, illetve a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitánysággal arra vonatkozóan, hogy a szabadidős rendőrök 
járőröztetésére szánt összeget 2017. évben az Attila u. 3. sz. ingatlan 
felújítására fordítják, amennyiben a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság tudja 
vállalni a szabadidős rendőrök - eddig az Önkormányzat által biztosított - 
bérének és járulékainak kifizetését. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Forgách Tamás irodavezető 
Pozsonyi Géza ügyintéző 
 

 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

795/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szomorú Szív Kft.-
nek (Gyömrő Állomás u. 72/a., képviselő: Herczig József) a Monor 
közigazgatási területén 2017. évben a gyepmesteri feladatok ellátására tett 
ajánlatát elfogadja, és felhatalmazza dr. Zsombok László polgármestert a 
szerződés megkötésére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Princz Verona ügyintéző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

796/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szándékát fejezi ki, 
hogy pályázatot nyújt be a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, Külterületi helyi 
közutak fejlesztése tárgyú pályázati felhívásra. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

797/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 
kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázathoz 33 millió 
Ft önerőt biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 
Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal (1 fő nem szavazott) az alábbi 

határozatot hozta: 
 
 

798/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 
kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázathoz a 
felújításba bevonásra kerülő utak kiválasztására munkacsoportot hoz létre, 
melynek tagjai: Darázsi Kálmán alpolgármester, Csuzi Szabolcs képviselő, 
Sinkovicz László képviselő, Rajki László ügyvezető és Herner István 
ügyintéző. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

799/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori 
Városfejlesztő Nonprofit Kft-t bízza meg a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, 



Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázati felhívásra benyújtandó 
pályázat előkészítésével, valamint felkéri a Polgármesteri Hivatal MÜVÁK 
Irodáját, hogy a pályázattal kapcsolatos előzetes műszaki felmérést és 
műszaki bonyolítást végezze el. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

800/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, Külterületi helyi 
közutak fejlesztése tárgyú pályázathoz a pályázat előkészítése érdekében 
kérjen be árajánlatokat az építészeti-műszaki tervdokumentáció pályázati 
felhívás szerinti elkészítésére. 

Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, 
hogy a legkedvezőbb ajánlattevővel kösse meg a szükséges szerződést. 
Fedezet Monor Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

801/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
pályázatot nyújt be a Jedlik Ányos Terv GZR-T-Ö-2016 kódszámú 
pályázatára az alábbi helyszínek 
GPS koordináták: 
Deák F. u. – N 47 21 08.05; E 19 26 44.21  
Bocskai u. – N 47 20 59.16; E 19 26 50.72  
megjelölésével.  
Nyertes pályázat esetén a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
olyan pályázat kiírására, amelyben az ajánlattevőnek vállalnia kell a 
pályázati költségeken belüli megvalósítását a beruházásnak. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Pozsonyi Géza ügyintéző 

 
 
 



Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

802/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
teljesíti a HAJT-A Csapat Egyesület 2016. évi tagdíj kérelmét, melynek 
összege 200.000,- Ft. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Darázsi Kálmán alpolgármester 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

803/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Képviselő-testület 2017. I. félévi 
munkatervét. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

804/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kívánja igénybe 
venni a HelpyNet Kft. által kínált Vezetői Infokommunikációs Rendszer 
program szolgáltatást, egyidejűleg pedig akként határoz, hogy nem vesz 
részt a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 
Bűnmegelőzési Projektek megvalósítására kiírt, 2016. december 15. napjáig 
benyújtható pályázatán. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

805/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete forráshiány miatt 
elutasítja a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány „Csángó Bál” 
megrendezéséhez igényelt támogatási kérelmét. 



Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

806/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete forráshiány miatt 
elutasítja a Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft. 
támogatási kérelmét. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

807/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az alábbi, 
önkormányzati tulajdonú, külterületi ingatlanok tekintetében – a NIF Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából, a Magyar Állam nevében eljáró – 
dr Kovács Márton ügyvédnek az M4 autópálya M0 – Cegléd közötti 
szakaszának megvalósítása érdekében történő kisajátítások kapcsán a 

0134/64 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában 476 m2 területre tett 113.288.-Ft, a  
0134/62 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában 631 m2 területre tett 150.178.-Ft, a 
0134/58 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában 348 m2 területre tett 82.824.-Ft, a 
0134/56 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában 504 m2 területre tett 119.952.-Ft, a 
0134/51 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában 457 m2 területre tett 114.250.-Ft, a 
038 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában 206 m2 területre tett 53.972.-Ft, a 
032 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában 126 m2 területre tett 43.470.-Ft, a 
08/1 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában 223 m2 területre tett 63.778.-Ft összegű 
vételi ajánlatát. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adatlapokat aláírja. 

Határidő: 2016. január 12. 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

808/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 500.000,- Ft összeget 
biztosít a tulajdonában lévő, Kossuth Lajos u. 88. sz. alatti tévé stúdió fűtési 
rendszerének javíttatására. Forrás az általános tartalék. 



Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Pozsonyi Géza ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

809/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori antológia 
című kötet kiadatására beérkezett árajánlatok közül az 509/2016. (VII. 21.)  
KT határozatban meghatározott keretösszegen belül, a további költségek 
ismeretében, a szakmai zsűri által később meghatározandó terjedelmi 
igényeket figyelembe véve, az egyes terjedelmi paraméterekre vonatkozóan 
a legkedvezőbb ajánlatot tevő Pillangó Könyvek Kft. (2200 Monor, Kinizsi 
utca 83./A.) árajánlatát fogadja el. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert, a Jegyzőt és a Gazdasági vezetőt, hogy a szakmai zsűri által 
később meghatározott terjedelmi követelmény alapján rendelje meg a Kft.-től 
az antológia kiadását. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Hajdú Zoltánné igazgató 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

 
 

810/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Irsai Olivér dűlő 
Mendei út felőli feljárójának felújítására a hiányzó forrást, de maximum 
450.000,- Ft keretösszeget biztosít a Monor Környéki Strázsa Borrend 
részére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

811/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bazsóné Kaneff 
Krisztina, 2200 Monor, Liszt Ferenc utca 40. sz. alatti lakos részére 57.000,- 
Ft települési létfenntartási támogatást állapít meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 



Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

812/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Pálfai Sándor 
Gyula, 2200 Monor, Kisfaludy u. 32. sz. alatti lakos kérelmét, mivel kétszeri 
hiánypótlási felhívás ellenére sem igazolta a közös háztartásban élők 
jövedelmét. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

813/2016. (XII. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács Sándorné, 
2200 Monor, Ady Endre u. 2. II/8. sz. alatti lakos részére 57.000,- Ft 
települési létfenntartási támogatást állapít meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

 


