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Témafelelős: Burján Sándor ügyintéző 
 

14.) Vigadó klímaberendezés javítása 
Előadó: dr. Zsombok László polgármester 
Az anyag előkészítésében részt vett: a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 
Témafelelős: Rozsnyay Zoltán ügyintéző 
 

15.) Polgármesteri jelentés a két ülés közötti fontosabb eseményekről és intézkedésekről 
Előadó: dr. Zsombok László polgármester 

 
 
dr. Zsombok László polgármester: Kéri, aki elfogadja a zárt ülés napirendjét, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
 
Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú – szavazattal a zárt ülés napirendjét 
elfogadta. 
 

ZÁRT ÜLÉS NAPIRENDJE 
 
 

1.) Települési létfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelmek elbírálása 
Előadó: dr. Zsombok László polgármester 
Az anyag előkészítésében részt vett: az Emberi Erőforrások Bizottsága 
Témafelelős: Bajkai Ágnes ügyintéző 

 
 
 
1.) Interpelláció 
 
dr. Zsombok László polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy írásban nem érkezett 
interpelláció. Kérdezi, hogy szóban kíván-e valaki interpellálni? 
 
Lendvay Endre képviselő: Két közlekedési jellegű problémát hozott a Város vezetése elé lakossági 
észrevétel alapján. Az egyiket a József Attila utca lakói jelezték, éjszakai nyugalmukat rendkívüli 
módon zavarja a hatalmas tehergépjármű forgalom. Nagy tartálykocsik lepik el az utat, több lakónak a 
háza falán repedések jelentek meg. Azt tudja, hogy nem önkormányzati fenntartású ez az út, de kéri, 
hogy jelezzék a fenntartó felé ezt a problémát és próbáljanak valamilyen megoldást találni, akár súly, 
akár időkorlátozással.  
A másik probléma, amit jeleztek felé, a Mátyás – Virág utcák kereszteződése. A Virág utca stop-
táblával van védve. Az elmúlt időszakban sok és elég súlyos, koccanásos baleset volt abban a 
csomópontban, szerencsére személyi sérülés nem történt, de valamilyen módon a stop-tábla 
környékét rázó kövezettel, vagy egyéb berendezéssel kellene ellátni, hogy egyértelműen kitűnjön, 
hogy stop-tábla van.  
 
dr. Zsombok László polgármester: Mind a két probléma ismert a Város Vezetése előtt. A József 
Attila utcán a tartálykocsik a Gombai út melletti MOL-telepre járnak, ezek okozzák a többlet forgalmat 
és terhelést. Az külön probléma, hogy ebből Monor Város Önkormányzatának semmilyen bevétele 
nem keletkezik, hiszen ezek a kutak Gomba külterületén vannak. Egy kút van monori külterületen, de 
abból nem történik kitermelés. Így a Város csak a hátrányát és terhét érzi ennek a megnövekedett 
forgalomnak. A József Attila utca valóban nem önkormányzati hanem állami tulajdonú és a Pest 
Megyei Közlekedési Felügyelet a fenntartója. Köszöni a jelzést, már kívántak ezzel a problémával 
foglalkozni. Meg fogják keresni az út fenntartóját és az utat használó olajtársaságot is.  
A Mátyás utca – Virág utca kereszteződésének problémájával is foglalkoztak már, az illetékes 
szakbizottság is tárgyalta, de döntés nem született. Azt javasolja, hogy a következő Városfejlesztési 
és Pénzügyi Bizottsági ülés napirendjére ez legyen felvéve. Akár ki is lehet egészíteni más olyan 
helyszínekkel, ami még baleset veszélyes, vagy az lehet Monoron. Van egy bizottság, amely a 
forgalomszervezésben illetékes, a közlekedésben résztvevők képviselői a tagjai. Ez a helyi Baleset-
megelőzési Bizottság, amelyet a Kapitány Úr hív össze rendszeresen. Ennek két utolsó ülésén téma 
volt ez a kereszteződés, más ilyen balesetveszélyes csomópontokkal és a most kijelölendő gyalogos 
átkelőhelyekkel együtt. Itt alapvető probléma, hogy a korábbi közlekedési rend szerint a Mátyás utcán 
haladóknak volt elsőbbsége, és a közlekedők ezt szokták meg. De miután a Tűzoltóság a Virág 
utcában volt, ezért ebből az irányból kellett az elsőbbséget biztosítani. Úgy gondolja, hogy ha ez a 




































