
A területi együttműködés erősítése

Hatósági együttműködés

Monor Város, a Monori Kistérség központja. A kistérséghez tartozó települések köre az elmúlt 10 
évben változott, ennek megfelelően – az alapelvek változatlansága mellett – változott, frissítésre 
került, legutóbb az Önkormányzat alapító okiratának módosításával: 

329/2009. (VII. 09.) SZÁMÚ TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel az Ügyrendi és Közbiztonsági 
Bizottság javaslatara – elfogadja a költségvetési szervek jogállásáról es gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV tv. előírásainak, valamint a MÁK módosításra tett javaslatait figyelembe véve – az írásban 
előterjesztettek szerint az Önkormányzat fenntartásában működő Monor Városi Polgármesteri 
Hivatal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.került az Önkormányzat kistérségi településekkel 
kapcsolatos illetékessége is. Legutóbb a 

„…5.) Illetékességi területe:

5.1. Az intézmény működési területe: Monor Varos közigazgatási területe 

5.2. Az Okmányiroda, a Gyámhivatal tekintetében, illetve a gyermekjóléti es gyermekvédelmi 
szolgáltató tevekénység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói 
engedélyről szóló jogszabály szerint a „városi jegyző” hatáskörébe tartozó feladatok vonatkozásában: 
Bénye, Csévharaszt, Gomba, Káva, Monor, Monorierdő, Nyáregyháza, Péteri, Pilis és Vasad 
települések közigazgatási területe

5.3. Az építéshatósági ügyek tekintetében az ellátási illetékességi területe: Monor, Monorierdő es 
Káva települések közigazgatási területe, készenléti illetékességi területe: Bénye, Csévharaszt, Gomba, 
Maglód, Nyáregyháza, Péteri, Pilis,Üllő,Vasad települések közigazgatási területe.

5.4. A jogszabályok alapján a kistérségi székhely szerinti jegyző hatásközébe tartozó feladatok 
esetében a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásról szóló 2004. évi CVII. törvény 
mellékletében a monori kistérség területéhez tartozó települések: Bénye, Csévharaszt, Ecser, Gomba, 
Gyömrő,Káva, Maglód, Monor, Monorierdő, Nyáregyháza, Peteri, Pilis, Üllő, Vasad,Vecsés 
közigazgatási területe….”  

Informatikai együttműködés

A szervezéssel, szervezettséggel kapcsolatos elvárások között az önkormányzatok közti 
információcsere, térségi együttműködés előmozdítása is megjelölésre került.

Az infokommunikációs technológiai infrastruktúra a kistérségen belül településenként eltérő lehet, 
de ezek összehangolása az alábbi szinten elengedhetetlen:

- kommunikációs eszközök (telefon, fax, SMS, média)
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- hardver konfigurációk, szoftverek, számítógépet összekapcsoló helyi és távolabbi hálózatok 
(internet, intranet, ill. egyéb összeköttetések, biztonsági megoldások (vírus és behatolás 
búvédelem, tűzfal) alkotják

- az integrált hálózat korszerű, megfelelő sebességű szabványos elemekből felépülő, nagy 
biztonságú és menedzselhető

Az  internet  biztosítja  a  távoli  tartalmakhoz  való  hozzáférés  útján  beszerezhető,  szükséges 
információkat, ugyanakkor a kifelé menő kommunikációnak is az egyik leghatékonyabb eszköze.

Az intranet az integrált hálózat – lokális – szervezeten belüli kommunikáció és adatszolgáltatás 
eszköze, a belső felhasználók számára nyújt hasznos és szükséges adatokat.

Monor város és a Monori Kistérség számára alapvető prioritás a hatékony, takarékos működés, az 
életminőség javítása, a költségvetés, valamint a foglalkoztatottság javítása, a vállalkozásösztönzés és 
a befektetések generálása.
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