
2021. ÉVI HATÁROZATOK

Tárgy: Monor Okos Város projekt kommunikációjával kapcsolatos döntés

1/2021. (I. 5.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
2020. 12. 20-án a Monor Okos Város projekt logójaként a 2. sz. melléklet
szerinti verziót fogadta el.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Települési létfenntartási-, települési ápolási kérelmek vonatkozásában hozott döntések

2/2021. (I. 5.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
Varga  Júlia  2200  Monor,  Kistói  u.  31.  szám  alatti  lakosnak  10.000,-  Ft
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.)  önkormányzati  rendelet 7.  §  (5)
bekezdésében foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási-, települési ápolási kérelmek vonatkozásában hozott döntések

3/2021. (I. 5.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
Rafael Ibolya 2200 Monor, Batsányi J. u. 2. szám alatti lakosnak 10.000,- Ft
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.)  önkormányzati  rendelet 7.  §  (5)
bekezdésében foglaltak alapján.

Határidő: azonnal



Felelős: Darázsi Kálmán polgármester
dr. Urbán Hajnalka jegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy:  A  2  számú  fogorvosi  körzet  helyettesítéssel  történő  feladatellátása  körében  hozott
döntésről

4/2021. (I. 5.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
kezdeményezi,  hogy  a  Társulás  Elnöke  járuljon  hozzá,  hogy  a  Monor  2.
számú  fogorvosi  körzet  feladatellátását  2021.  február  1.  napjával
személyében felelős helyettes orvosként Dr. Momani Omar Fathee Ibrahim
fogorvos lássa el a Dr. Müller Fogorvosi Szolgáltató Bt.-vel kötött megbízási
szerződés alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy: Péteri út 6066/20 hrsz.-ú ingatlanra beérkezett pályázathoz bekért hiánypótlás

5/2021. (I. 8.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre,  Monor  Város
Önkormányzatának Polgármestere – figyelembe véve a képviselő-testületi
tagok véleményét – eredménytelennek nyilvánítja a Monor, Péteri út 6066/20
hrsz.-ú  ingatlan  értékesítésére  kiírt  pályázatot,  a  befizetett  pályázati
biztosíték  visszautalásra  kerül  az  érvényes  pályázatot  benyújtó,  M4
Apartmanház Kft. (1031 Budapest, Rozália utca 11.) részre.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Bokros Károlyné ügyintéző

Tárgy: A 6706 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat módosítása

6/2021. (I. 8.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre,  Monor  Város
Önkormányzatának Polgármestere – figyelembe véve a képviselő-testületi



tagok véleményét – úgy határoz, hogy a Monor, Bajcsy-Zs. utca 2. sz. alatti,
6706 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat egyéb feltételek 3. pontját
az alábbiak szerint módosítja: „a 6705 és 6706 hrsz.-ú ingatlanok beépítését
megvalósítja,  aminek  érdekében  a  6705  hrsz.-ú  ingatlan  tulajdonosaival
megállapodást  köt,  valamint  a  6706  hrsz.-ú  ingatlan  bérlőjével
megállapodást  köt  a  bérleti  jogviszony  folytatására.  Beérkezett  több
érvényes pályázat  esetén a kiíró előnyben részesíti  azt  a pályázót,  aki  a
6704 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosával is megállapodást kötött.”

Határidő: folyamatos
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Bokros Károlyné ügyintéző

Tárgy: Monori Sportegyesület előfinanszírozási kérelme

7/2021. (I. 8.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
hozzájárul  a Monori  Sportegyesület  előfinanszírozási  kérelméhez, azzal a
feltétellel, hogy a Sportegyesület az előleg átutalásáig számoljon el a 2020.
évi támogatás felhasználásáról.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy:  Tervezési munkák (Monor belterületi  utak felújítása) kapcsán tervező kiválasztásával
kapcsolatos döntés

8/2021. (I. 8.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere a
következő döntést hozza:
A  Közbeszerzési  munkacsoport  javaslata  alapján  tervezési  munkára
vonatkozóan,  kiviteli  tervdokumentáció  elkészítésének  tárgyában  (Monor
belterületén már meglévő régebben megépített aszfaltburkolattal ellátott 11
db belterületi közút felújítása)az összességében legkedvezőbb ajánlati árat
megadó Imhotep-Invest  Kft.  (Képviseli:  Tutor  Csabáné ügyvezető –  2209
Péteri  Hrsz.  082/21)  bruttó  6.858.000,-  forintos  ajánlatát  elfogadom.  A
kiválasztott  Ajánlattevővel  történő  tervezésre,  kiviteli  tervdokumentáció
elkészítésére vonatkozó Szerződés megkötéséről gondoskodom.
Az  ajánlatban  megnevezett  Monor  belterületi  utak  felújítása  tárgyában
tervezési munkákra, kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó
díj  (nettó:  5.400.000,-Ft,  bruttó  6.858.000,-  Ft)  fedezeteként  a
Belügyminisztérium egyes  térségi  fejlesztési  igények  támogatásáról  szóló
1746/2020.  (XI.11.)  Korm.  határozat  alapján  Önkormányzati  belterületi



útfelújítás  céljára  felhasználható  Monor  Város  Önkormányzata  részére
biztosított támogatást jelölöm meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy: Monori Sportegyesület 2020. évi beszámolójának elfogadása

9/2021. (I. 11.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  Monori  Sportegyesület,  a  2021.  január  11-i
kérelmében  felsorolt  2020.  évre  tervezett  egyes  TAO  tárgyi  eszköz
beszerzések,  illetve  ingatlan  felújítási  munkálatok  önrészeként
meghatározott  3.997.408  Ft  támogatási  összeggel,  valamint  a  tető
felújításokra,  a  70/2020.  (II.  13.)  KT  határozattal  megítélt  6.000.000  Ft
támogatási  összeggel  a  2021.  évre  megítélt  támogatással  egyidejűleg
számoljon el.

Egyebekben Monor Város Polgármestere a Sportegyesületnek a 2020. évre
megállapított,  a  fent  engedélyezett  elszámolási  halasztással  nem érintett
további támogatási összegre vonatkozóan benyújtott beszámolóját elfogadja
és megköszöni az Egyesület elnökének és munkatársainak az elmúlt évben
végzett munkáját.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy: Strázsa újság kiadói szerződésének módosítása körében hozott döntésről

10/2021. (I. 15.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
537/2020.  (XI.  18.)  polgármesteri  határozatot  akként  módosítja,  hogy  a
Régió Lapkiadó Kft. kérelmére hozzájárul az újság kihordásának a korábbi
egyedi  terjesztési  szolgáltatással  történő  biztosításához,  illetve  az  ehhez
kapcsolódó  többletköltség  ellentételezéseként  az  újság  lapszámonkénti
kereskedelmi reklám felületének maximum 7,5 oldal terjedelemben történő
meghatározásához.
Monor  Város  Polgármestere  egyidejűleg  hozzájárul  a  szerződés  fentiek
szerinti, illetve a cég tulajdonosi körében történt változások következtében
történő módosításához.



Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy: CSZC vagyonkezelői jogának bejegyzése a Monor 4915/2 hrsz.-ú ingatlanra

11/2021. (I. 15.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre,  Monor  Város
Önkormányzatának  Polgármestere  hozzájárul,  hogy  a  Monor  Város
Önkormányzata tulajdonában lévő, Monor,  Ipar utca 4915/2 hrsz.-ú,  1368
m2  területű,  beépítetlen  terület  megnevezésű  ingatlanra  a  Ceglédi
Szakképzési  Centrum  vagyonkezelői  joga  bejegyzésre  kerüljön,  és  a
korábban a Szakképzési Centrummal  megkötött  vagyonkezelői  szerződés
ennek megfelelően módosításra kerüljön.

Határidő: 2021 január 31.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Bokros Károlyné ügyintéző

Tárgy: Beszámoló a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. által koordinált projektekről

12/2021. (I. 15.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
2021.  01.  11-én  elfogadta  a  Monori  Napsugár  Óvoda  bővítésével,
fejlesztésével kapcsolatos,  1711/2020. (X.30.) Korm. határozat  szerinti  60
millió Ft-os támogatás adatlapját.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László ügyvezető

Tárgy: A 696/2020. (XII.22.) polgármesteri határozat módosítása

13/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre,  Monor  Város



Önkormányzatának  Polgármestere  a  696/2020.  (XII.22.)  polgármesteri
határozatot akként módosítja, hogy törli a
 
„A veszélyhelyzet megszűnését követő kilencvenedik napig a helyiségre a
pályázat változatlan feltételekkel ismét kiírásra kerül. 

A  S.A.P.  Követeléskezelő  Zrt.  által  pályázati  biztosíték  címén  befizetett
145.000,- Ft, valamint a S.A.P. Kereskedőház Kft. által befizetett 55.000,- Ft
összeg visszautalásra kerül.”

szövegrészt, és helyébe a

„Monor  Város  Polgármestere  eredményesnek  nyilvánítja  a  S.A.P.
Követeléskezelő  Zrt.-nek a Monor,  Petőfi  S.  u.  4.  sz.  alatti,  2420 hrsz.-ú
ingatlan  főépülete  175,18  m2 alapterületű  emeleti  helyiségeire  benyújtott
16.000,-  Ft/m2/év  összegű,  valamint  a  S.A.P.  Kereskedőház  Kft.-nek  a
Monor, Petőfi S. u. 4. sz. alatti, 2420 hrsz.-ú ingatlan udvari épülete 67,70 m2

alapterületű  helyiségei  bérletére  benyújtott  16.000,-  Ft/m2/év  összegű
pályázatát.

A  bérleti  szerződés  2021.  május  16-tól,  vagy  a  veszélyhelyzet  ezt  az
időpontot követő feloldásától, határozatlan időre kerül megkötésre.”

szövegrész kerül.

Határidő: 2021. május 16. / veszélyhelyzet feloldását követően
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy: A 697/2020. (XII.22.) polgármesteri határozat módosítása

14/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre,  Monor  Város
Önkormányzatának  Polgármestere  a  697/2020.  (XII.22.)  polgármesteri
határozatot akként módosítja, hogy törli a 

„A veszélyhelyzet megszűnését követő kilencvenedik napig a helyiségre a
pályázat változatlan feltételekkel ismét kiírásra kerül. 

A Werth Magyarország Kft. által pályázati biztosítékként befizetett 221.565,-
Ft összeg visszautalásra kerül.”

szövegrészt, és helyébe a

„Monor  Város  Polgármestere  eredményesnek  nyilvánítja  a  Werth
Magyarország  Kft-nek  a  Monor,  Petőfi  S.  u.  4.  sz.  alatti,  2420  hrsz.-ú
ingatlan főépülete 213,20 m2 alapterületű földszinti helyiségeinek bérletére
benyújtott  20.000,-  Ft/m2/év,  valamint  az  udvari  épületben  lévő  16,73  m2

alapterületű garázs helyiség bérletére benyújtott 10.000,- Ft/m2/év összegű
pályázatát. 



A bérleti szerződés a veszélyhelyzet feloldását követő naptól határozatlan
időre kerül megkötésre.”

szövegrész kerül.

Határidő: veszélyhelyzet feloldását követően
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy: Beszámoló a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. által koordinált projektekről

15/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
elfogadja a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. által koordinált projektekről
szóló beszámolót.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Beszámoló a Monor Városi Sportcsarnok üzemeltetéséről (2020.10.01-2020.12.31.)

16/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
elfogadja  a  Monor  Városi  Sportcsarnok  üzemeltetéséről  (2020.10.01-
2020.12.31.) szóló beszámolót.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Az óvodák és a Bölcsőde nyári zárva tartásának meghatározása

17/2021. (I. 21.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az



önkormányzat  fenntartásában  működő  óvodák  2021.  évi  nyári  zárva
tartásának rendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Monori Napsugár Óvoda: 2021.07.26.-2021.08.22.
Monori Szivárvány Óvoda: 2021.06.28.-2021.07.25.
Monori Kossuth Lajos Óvoda: 2021.07.05.-2021.08.01.
Monori Tesz-vesz Óvoda: 2021.07.26.-2021.08.22.
Monori Petőfi Óvoda: 2021.06.28.-2021.07.25.
Mesevár Telephely Óvoda: 2021.06.28.-2021.07.25.

Határidő: 2021. február 15.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Óvodavezetők
Burján Sándor ügyintéző Az óvodák és a Bölcsőde nyári zárva 
tartásának meghatározása

Tárgy: Az óvodák és a Bölcsőde nyári zárva tartásának meghatározása

18/2021. (I. 21.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere a
Monori Bölcsőde zárva tartását az alábbiak szerint határozza meg:

Bölcsődék Napja: 2021.04.21. (gondozás nélküli munkanap)
Nyári zárva tartás: 2021.07.19.-2021.08.08.

Határidő: 2021. február 15.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Fazekas Józsefné intézményvezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: A Monori Polgármesteri Hivatal 2021. évi igazgatási szüneteinek elfogadása

19/2021. (I. 21.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
elfogadja a Monori Polgármesteri Hivatal 2021. évi igazgatási szüneteinek
időpontjait.

2021. július 26. napjától – 2021. július 30. napjáig,
2021. augusztus 16. napjától – 2021. augusztus 19. napjáig,
2021. december 23., és december 27. napjától – december 31. napjáig.

Határidő: 2021. július 26.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Bajkai Rita ügyintéző



Tárgy: Best Car Fanatics Kft. Monor, Kossuth L. u. 109. sz. 2495/2 hrsz. alatti ingatlanon épület
homlokzat és kerítés színezésére, klíma berendezés létesítésére és az épület rendeltetésének
megváltoztatására irányuló településképi bejelentés tudomásulvételének elutasítása tárgyban
hozott 11-588-3/2020.(10.27.) számú határozat ellen benyújtott fellebbezésének elbírálása

20/2021. (I. 21.) polgármesteri határozat

Monor  Város  Polgármestere  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.
rendeletével  elrendelt  veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a
katasztrófavédelemről  és  a  hozzá  kapcsolódó  egyes  törvények
módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)  bekezdésében
biztosított jogkörénél fogva a BEST-CAR Kft. fellebbezését elutasítja, amely
elutasítás indoka a fellebbezés jogszabályban meghatározott határidőn túli
benyújtása. 
Monor  Város  Polgármestere  egyúttal  elrendeli,  hogy  a  településkép
védelméről  szóló  2016.  évi  LXXIV.  törvény,  illetve  a  a  településkép
védelméről  szóló  7/2018.  (II.  26.)  számú önkormányzati  rendelet  szerinti
kötelezési eljárás lefolytatását.

Határidő:
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Gubán Sándor főépítész
Orosházi Tamás ügyintéző

Tárgy: 444/2020. (X. 15.) KT határozat módosítása

21/2021. (I. 21.) polgármesteri határozat

Monor  Város  Polgármestere  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.
rendeletével  elrendelt  veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a
katasztrófavédelemről  és  a  hozzá  kapcsolódó  egyes  törvények
módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)  bekezdésében
biztosított  jogkörénél  fogva a Monor Város Önkormányzatának Képviselő-
testület 444/2020. (X. 15.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
A határozat  első bekezdéséből törlésre kerül  a „Maggyárat,  a Vásárteret,
valamint  a  Pagony  környezetében  lévő  önkormányzati  területeket”
mondatrész.

Határidő:
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Orosházi Tamás ügyintéző

Tárgy: Monor Város Önkormányzata és intézményeinek 2019. évi maradvány korrekciója

22/2021. (I. 21.) polgármesteri határozat



Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
írásos  előterjesztésnek  megfelelően  jóváhagyja  Monor  Város
Önkormányzata és intézményeinek 2019. évi maradványainak korrekcióját.

Határidő:
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető

Tárgy: Tájékoztató a víziközművek 2020-2034 évi módosított GFT-ével kapcsolatban

23/2021. (I. 22.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere a
víziközmű-rendszert  bérleti-üzemeltetési  szerződés  alapján  üzemeltető
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.) által,
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-rendszerre készített 2020-2034 évi módosított gördülő fejlesztési
tervet elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető

Tárgy: Tájékoztató a víziközművek 2020-2034 évi módosított GFT-ével kapcsolatban

24/2021. (I. 22.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere a
víziközmű-rendszert  bérleti-üzemeltetési  szerződés  alapján  üzemeltető
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.) által,
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-rendszerre készített 2020-2034 évi módosított gördülő fejlesztési
tervet elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető

Tárgy:  A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról szóló 4/1996. (I.  18.)
önkormányzati rendelet módosítása – Mátyás király utcai szelektív hulladékgyűjtő áthelyezése

25/2021. (I. 28.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere A
köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról szóló 4/1996.
(I. 18.) önkormányzati rendelet módosítását megelőzően felkéri a MŰVÁK
Irodát,  vizsgálja  meg  a  Mátyás  király  utcai  szelektív  hulladékgyűjtő
áthelyezésének műszaki és jogi lehetőségeit.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető

Tárgy: A KÖVÁL Nonprofit Zrt. 2021. üzleti terv koncepció II. sz. verzió „A” és „B” változata

26/2021. (I. 28.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
javasolja a KÖVÁL Nonprofit Zrt.-nek a 2021. évi üzleti terv II. sz. verzió „A”
változatának  kidolgozását,  és  felkéri  a  Pénzügyi  Irodát,  folytasson
egyeztetést a Társasággal a 2021. évi üzleti terv koncepcióról, kiemelten a
gyermekétkeztetés finanszírozásáról.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Takár Gábor Jenő vezérigazgató

Tárgy: Vigadó Étterem pályázata

27/2021. (I. 28.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere az
előterjesztés  szerint  javasolja,  hogy  a  Vigadó  étterem  üzemeltetésére  a



Vigadó Nonprofit Kft. bérleti szerződést kössön Vrabecz Andor vállalkozóval.
Felhatalmazza  a  Vigadó  Nonprofit  Kft.  ügyvezetőjét  a  bérleti  szerződés
megkötésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Hanzelik Andrea ügyvezető

Tárgy: Monori Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti terv verziói

28/2021. (I. 28.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
javasolja a Monori Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft.-nek a 2021. évi
üzleti terv verziói közül az 1. változat kidolgozását.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László ügyvezető

Tárgy:  Monor  Strázsahegy  Helyi  Építési  Szabályzat  felülvizsgálatára  vonatkozó  árajánlat
elfogadása

29/2021. (I. 28.) polgármesteri határozat

Monor  Város  Polgármestere  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.
rendeletével  elrendelt  veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a
katasztrófavédelemről  és  a  hozzá  kapcsolódó  egyes  törvények
módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)  bekezdésében
biztosított jogkörénél fogva az alábbi döntést hozza: 
Monor  Város  Polgármestere  elfogadja  Völgyzugoly  Műhely  Kft.  Monor,
Strázsahegy  Helyi  Építési  Szabályzat  egyszerűsített  eljárás  keretében
történő felülvizsgálatára vonatkozó árajánlatában szereplő 2.500.000 Ft. +
27%  ÁFA.  összeget.  A  szerződés  megkötésére,  kötelezettség  vállalásra
Monor  Város  Önkormányzatának  2021.  évi  költségvetési  rendeletének
elfogadását követően kerülhet sor.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Gubán Sándor főépítész
Orosházi Tamás ügyintéző

Tárgy: 346/2020. (IX. 17.) KT határozat módosítása

30/2021. (I. 28.) polgármesteri határozat

Monor  Város  Polgármestere  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.
rendeletével  elrendelt  veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a
katasztrófavédelemről  és  a  hozzá  kapcsolódó  egyes  törvények



módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)  bekezdésében
biztosított  jogkörénél  fogva  Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testület  346/2020.  (IX.  17.)  számú  határozatát  a  következőképpen
módosítja: A „Vt-2, Vt-3 és Vt-7 építési övezetek telkein” szövegrész helyébe
a „Vt-2, Vt-3, Vt-4 és Vt-7 építési övezetek telkein” szövegrész kerül.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Gubán Sándor főépítész
Orosházi Tamás ügyintéző

Tárgy: S.A.P. cégcsoport bérleti díj csökkentés iránti kérelme

31/2021. (I. 28.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere –
figyelembe véve a képviselő-testületi tagok véleményét – úgy határoz, hogy
egyelőre  nem  dönt  az  S.A.P.  cégcsoport  bérleti  díj  csökkentés  iránti
kérelmének ügyében, tovább egyeztet az ügyben a kérelmezővel.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Bokros Károlyné ügyintéző

Tárgy: A Dr. Gombos Matild Egészségház javítási munkáinak költségviselése

32/2021. (I. 28.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
épülettulajdonos Pharmacity Kft.  kérelmét jóváhagyva vállalja a Sa-Di Kft.
bruttó 5.974.525,- Ft összegű a Dr. Gombos Matild Egészségház épületének
beázásával  kapcsolatos  javítási  munkák megelőlegezését  azzal,  hogy  az
épülettulajdonos  szerződésben  köteles  vállalni  az  előlegezett  teljes
összegnek  az  Önkormányzat  részére  2021.  december  31.  napjáig,
részletekben történő megfizetését.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Forgách Tamás irodavezető
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Fekete Lívia ügyintéző

Tárgy: Az általános iskolai körzethatárok véleményezése



33/2021. (I. 28.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4)  bekezdésében biztosított  jogkörére Monor Város Polgármestere
úgy határoz,  hogy a Monori  Tankerületi  Központ által  2021. január 21-én
elektronikus formában javasolt általános iskolai körzethatár tervezetek közül
a „D” betűvel jelölt változatot támogatja.

Határidő: 2021. február 15.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Beszámoló a 2020. évben történt fakivágási és faápolási munkákról

34/2021. (I. 28.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörére, Monor Város Polgármestere az
írásos  előterjesztésnek  megfelelően  elfogadja  a  2020.  évben  történt
fakivágási és faápolási munkákról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Kása Zoltán ügyintéző

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

35/2021. (I. 28.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
írásos előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, hogy 

Hanusfalvi Árpád 2200 Monor, Mikszáth Kálmán utca 30. szám
alatti lakosnak napi egyszeri meleg étel (ebéd) kiszállítással együtt kerüljön
megállapításra térítésmentesen.

A támogatás 2021. február 1-jétől 2022. január 31-ig terjedő időszakra szól.

A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.

Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető



Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

36/2021. (I. 28.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
írásos előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, hogy 
Hanusfalvi Árpád Istvánné 2200 Monor, Mikszáth Kálmán utca 30. szám
alatti  lakosnak  napi  egyszeri  meleg  étel  (ebéd)  kiszállítással  együtt  kerüljön
megállapításra kedvezményesen, 450,- Ft térítési díjért.

A támogatás 2021. február 1-jétől 2022. január 31-ig terjedő időszakra szól.

A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.

Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

37/2021. (I. 28.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
írásos előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, hogy 

Oláh Róbert 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 50. szám
alatti  lakosnak  napi  egyszeri  meleg  étel  (ebéd)  kerüljön  megállapításra
térítésmentesen, az elszállításáról kérelmező maga gondoskodik.

A támogatás 2021. február 1-jétől 2022. január 31-ig terjedő időszakra szól.

A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.

Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

38/2021. (I. 28.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá



kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
írásos előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, hogy 

Oláh József 2200 Monor, Bercsényi utca 22. szám
alatti  lakosnak  napi  egyszeri  meleg  étel  (ebéd)  kerüljön  megállapításra
kedvezményesen  150,-  Ft  térítési  díjért,  az  elszállításáról  kérelmező  maga
gondoskodik.

A támogatás 2021. február 1-jétől 2022. január 31-ig terjedő időszakra szól.

A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.

Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

39/2021. (I. 28.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
írásos előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, hogy 

Dufek Imréné 2200 Monor, Virág utca 17. szám
alatti  lakosnak  napi  egyszeri  meleg  étel  (ebéd)  kerüljön  megállapításra
kedvezményesen  350,-  Ft  térítési  díjért,  az  elszállításáról  kérelmező  maga
gondoskodik.

A támogatás 2021. február 1-jétől 2022. január 31-ig terjedő időszakra szól.

A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.

Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

40/2021. (I. 28.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
írásos előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, hogy 

Dufek László 2200 Monor, Virág utca 17. szám
alatti  lakosnak  napi  egyszeri  meleg  étel  (ebéd)  kerüljön  megállapításra
kedvezményesen  50,-  Ft  térítési  díjért,  az  elszállításáról  kérelmező  maga
gondoskodik.



A támogatás 2021. február 1-jétől 2022. január 31-ig terjedő időszakra szól.

A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.

Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

41/2021. (I. 28.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
írásos előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, hogy 

Simon Katalin 2200 Monor, Merlot dűlő 7. szám
alatti  lakosnak  napi  egyszeri  meleg  étel  (ebéd)  kerüljön  megállapításra
térítésmentesen, az elszállításáról kérelmező maga gondoskodik.

A támogatás 2021. február 1-jétől 2022. január 31-ig terjedő időszakra szól.

A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.

Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

42/2021. (I. 28.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
írásos előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, hogy 

Czimrák József 2200 Monor, Váczi Mihály utca 22. szám
alatti  lakosnak  napi  egyszeri  meleg  étel  (ebéd)  kerüljön  megállapításra
térítésmentesen, az elszállításáról kérelmező maga gondoskodik.

A támogatás 2021. február 1-jétől 2022. január 31-ig terjedő időszakra szól.

A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.

Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető



Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

43/2021. (I. 28.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
írásos előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, hogy 

Antal Zoltán Gábor 2200 Monor, Bajcsy-Zsilinszky utca 92/4. szám
alatti  lakosnak  napi  egyszeri  meleg  étel  (ebéd)  kerüljön  megállapításra
kedvezményesen  300,-  Ft  térítési  díjért,  az  elszállításáról  kérelmező  maga
gondoskodik.

A támogatás 2021. február 1-jétől 2022. január 31-ig terjedő időszakra szól.

A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.

Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

44/2021. (I. 28.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
írásos előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, hogy 

Hárs József 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 16. szám
alatti  lakosnak  napi  egyszeri  meleg  étel  (ebéd)  kerüljön  megállapításra
kedvezményesen  50,-  Ft  térítési  díjért,  az  elszállításáról  kérelmező  maga
gondoskodik.

A támogatás 2021. február 1-jétől 2022. január 31-ig terjedő időszakra szól.

A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.

Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

45/2021. (I. 28.) polgármesteri határozat



Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
írásos előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, hogy 

Horváth Károlyné 2200 Monor, Stromfeld utca 10. szám
alatti  lakosnak  napi  egyszeri  meleg  étel  (ebéd)  kiszállítással  együtt  kerüljön
megállapításra kedvezményesen, 500,- Ft térítési díjért.

A támogatás 2021. március 1-jétől 2022. január 31-ig terjedő időszakra szól.

A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.

Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

46/2021. (I. 28.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
írásos előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, hogy 

Nagy Imréné 2200 Monor, Jósika utca 52. szám
alatti  lakosnak  napi  egyszeri  meleg  étel  (ebéd)  kiszállítással  együtt  kerüljön
megállapításra, térítésmentesen.

A támogatás 2021. január 11-től 2022. január 31-ig terjedő időszakra szól.

A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.

Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

47/2021. (I. 28.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
írásos előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, hogy 

Negyedi István 2200 Monor, Irányi Dániel utca 12. szám
alatti  lakosnak  napi  egyszeri  meleg  étel  (ebéd)  kiszállítással  együtt  kerüljön
megállapításra  kedvezményesen  200,-  Ft  térítési  díjért,  valamint  házi
segítségnyújtás térítésmentesen.



A támogatás 2021. január 11-től 2022. január 31-ig terjedő időszakra szól.

A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.

Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

48/2021. (I. 28.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
írásos előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, hogy 

Kádár Gyuláné 2200 Monor, Ceglédi út 26. szám
alatti lakosnak napi egyszeri meleg étel (ebéd) kiszállítással együtt kerüljön
megállapításra kedvezményesen 300,- Ft térítési díjért.

A támogatás 2021. január 25-től 2022. január 31-ig terjedő időszakra szól.

A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.

Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy:  Települési létfenntartási-, települési gyermeknevelési kérelmek vonatkozásában hozott
döntések

49/2021. (I. 28.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
Borsos Judit Aranka 2200 Monor, Tó u. 20. szám alatti lakosnak 15.000,- Ft
települési  gyermeknevelési  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.) önkormányzati rendelet 11.
§ (3) bekezdésében foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Szekeres Szabolcs ügyintéző



Tárgy: Települési létfenntartási-, települési gyermeknevelési kérelmek vonatkozásában hozott
döntések

50/2021. (II. 1.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
Oláh Róbert 2200 Monor, Kossuth L. u. 50/a., életvitelszerű th.: 2200 Monor,
Laposhegy 9125.  szám alatti  lakosnak 5.000,-  Ft  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.)  önkormányzati  rendelet 7.  §  (5)  bekezdésében  foglaltak
alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási-, települési gyermeknevelési kérelmek vonatkozásában hozott
döntések

51/2021. (II. 1.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
Melnikow Milán László 2200 Monor, Szélmalom u. 185. szám alatti lakosnak
5.000,-  Ft  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.) önkormányzati rendelet 7. §
(5) bekezdésében foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási-, települési gyermeknevelési kérelmek vonatkozásában hozott
döntések

52/2021. (II. 1.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
Molnár Karolina 2200 Monor, Liszt F. u. 35. szám alatti lakosnak 5.000,- Ft
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.)  önkormányzati  rendelet 7.  §  (5)
bekezdésében foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: 2020. évi Karácsonyi támogatás elszámolása

53/2021. (II. 1.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere a
2020.  évi  Karácsonyi  támogatás  elszámolását  elfogadja  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 12.
§ (3) bekezdésében foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Szekeres Szabolcs ügyintéző

Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

54/2021. (II. 3.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere a
126/2019.  (II.21.)  KT  határozattal  2019-2024.  évekre  elfogadott  Helyi
Esélyegyenlőségi  Programot  felülvizsgálta,  annak  az  „5.  Nők  helyzete,
esélyegyenlősége” pontját az alábbi 5.2.1 alponttal egészíti ki 2021. január
1. hatállyal:

„5.2.1.  Családbarát  intézkedések  az  Önkormányzat  által  fenntartott
intézményeknél

Monor  Város  Önkormányzatának  intézményeinél  cél  az  olyan  szervezeti
kultúra kialakítása, amely törekszik a munka és a magánélet egyensúlyának
összeegyeztetésére,  és ezt  megfelelő módon kommunikálja  is a dolgozói
felé. A családbarát munkakultúra elsősorban szemléleti kérdés, amely azon
alapul,  hogy  a  munkaszervezetben  fölösleges  bürokratikus  előírások  ne
rontsák  az  ott  dolgozók  életminőségét,  vegyék  figyelembe  azokat  az
életkörülményeket,  amelyeket a gyermekvállalás jelent  a szülők számára,
úgy,  hogy  a  teljesítmény,  a  szervezeten  belüli  információáramlás,
együttműködés ne csökkenjen.
A fenti intézkedések következtében az intézményeknél dolgozó nőknek és
férfiaknak  a  gyermekvállalás  mellett  nem  kell  lemondaniuk  a  szakmai
munkájukról,  önállóságukról,  keresetükről,  arról,  hogy  a  családon kívül  is
megbecsülést tudjanak szerezni.
A  közszférában  történő  foglalkoztatást  szabályozó  rendelkezések
sajátosságából  adódóan  családbarát  intézkedésként  az  atipikus



foglalkoztatási  formák  közül  intézményeinkben  a  részmunkaidős
foglalkoztatás valósulhat meg a kisgyermeket nevelő női illetve férfi dolgozók
esetében.”

Egyebekben  a  Helyi  Esélyegyenlőségi  Program fenti  módosításával  nem
érintett rendelkezéseit változatlanul hatályában fenntartja.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Kanalas Eszter települési gyermeknevelési támogatása

55/2021. (II. 4.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
Kanalas  Eszter  2200  Monor,  Cinka  Panna  u.  1/C  szám  alatti  lakosnak
5.000,- Ft  települési  gyermeknevelési  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.) önkormányzati rendelet 11.
§ (2,d.), (3) bekezdésében foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Szekeres Szabolcs ügyintéző

Tárgy: S.A.P. cégcsoport bérleti díj csökkentés iránti kérelme

56/2021. (II. 5.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere –
figyelembe véve a képviselő-testületi tagok véleményét, tovább egyeztetve a
kérelmezővel – úgy határoz, hogy tekintettel a veszélyhelyzet ideje alatt az
állami és önkormányzati bérleti szerződésekre vonatkozó eltérő szabályokról
szóló  609/2020.  (XII.18.)  Korm.  rendelet  (3)  –  (4)  bekezdésére,  a  S.A.P
Követeléskezelő  Zrt.,  és  a  S.A.P.  Kereskedőház Kft.  kezdeményezésére,
2021. január 1. napjától a veszélyhelyzet megszűnését követő kilencvenedik
napig a Petőfi S. u. 4. sz. alatti bérleményükre esedékes bérleti díjat 50 %-
kal csökkenti.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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



Tárgy: Kocsis Sándornéval szemben indított kártérítési perben történő kereset leszállításról

57/2021. (II. 9.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere a
Monor  Város  Önkormányzata  felperes  által  Kocsis  Sándorné  alperessel
szemben  a  Budapest  Környéki  Törvényszék  előtt  25.  M.70.001/2020.
számon, kártérítés megfizetése iránt indított perben jóváhagyja a felperesi
kereseti  követelésnek -  a  cselekmény miatt  korábban meghozott  büntető
ítéletben foglalt az okozott kárként megállapított összegsáv legalacsonyabb
mértékére - 2.000.001 Ft összegre történő leszállítását.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző

Tárgy: A polgármester 2021. évi szabadságolási terve

58/2021. (II. 10.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörömben  eljárva  Monor  Város
Önkormányzatának polgármestere a következő határozatot hozom:

2021. évi szabadságomat az alábbiak szerint veszem igénybe.
A polgármester 2021. évi szabadságolási ütemterve:
2021. január 19.
2021. február 15-26.
2021. március 1., 16-31.
2021. május 25-27.
2021. június 14-18.
2021. július 12-16., 26-30.
2021. augusztus 2-6., 16-19.
2021. szeptember 8-10.
2021. november 22-26.
2021. december 23., 27-31.

Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző

Bajkai Rita ügyintéző

Tárgy: Beszámoló a Bizottság keretének 2020. évi felhasználásáról

59/2021. (II. 10.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény



46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  város  polgármestere
elfogadja  az  Emberi  Erőforrások  Bizottsága  2020.  évi  rendelkezési
keretének felhasználásáról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Belső ellenőrzéshez kapcsolódó négyéves stratégiai ellenőrzési terv elfogadása

60/2021. (II. 11.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
2021.  évtől  2024.  évig  terjedő  időszakra  elfogadja  Monor  Város
Önkormányzata,  valamint  az  önkormányzat  irányítása  alá  tartozó
költségvetési szervek stratégiai ellenőrzési tervét.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy: KNB-868 gépkocsi káreseményéhez kapcsolódó kártérítés elfogadásáról

61/2021. (II. 11.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
elfogadta  az  Union  biztosító  társaság  egyösszegű  732.073  Ft-os  számla
nélküli  kártérítési  ajánlatát  a  KNB-868  Opel  Vivaro  típusú  gépkocsi
káreseménye vonatkozásában.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Takár Gábor vezérigazgató

Tárgy: Települési létfenntartási támogatási kérelmek

62/2021. (II. 12.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
Gulyás Imre 2200 Monor, Bercsényi u. 23. szám alatti lakosnak 10.000,- Ft



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.)  önkormányzati  rendelet 7.  §  (5)
bekezdésében foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatási kérelmek

63/2021. (II. 12.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
Sörös  Tibor  2200  Monor,  Avar  u.  47.  szám  alatti  lakosnak  10.000,-  Ft
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.)  önkormányzati  rendelet 7.  §  (5)
bekezdésében foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatási kérelmek

64/2021. (II. 12.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
Szabó Józsefné 2200 Monor,  Erzsébet  K-né u.  17.  szám alatti  lakosnak
10.000,-  Ft  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.) önkormányzati rendelet 7. §
(5) bekezdésében foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: LEADER pályázatokkal kapcsolatos döntések



65/2021. (II. 15.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
alábbiak szerint határoz:
Monor Város Önkormányzata a LACZKÓ TEAM Építőipari és Gépkölcsönző
Kft-t (2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) bízza meg a „Strázsa-hegyi
élménypark”  tárgyú projekt  kivitelezési  munkáival  nettó 10.092.395,4 Ft  +
ÁFA, bruttó 12.817.342 Ft díjért. Fedezet a projekt költségvetése.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy: LEADER pályázatokkal kapcsolatos döntések

66/2021. (II. 15.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
alábbiak szerint határoz:
Monor Város Önkormányzata Vladár Zoltán e.v.-t (2200 Monor, Kisfaludy u.
65.)  bízza  meg  a  „Strázsa-hegyi  élménypark”  tárgyú  projekt  műszaki
ellenőrzésével nettó 90.000 Ft + 0 Ft ÁFA, bruttó 90.000 Ft díjért. Fedezet a
projekt költségvetése.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy: LEADER pályázatokkal kapcsolatos döntések

67/2021. (II. 15.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
alábbiak szerint határoz:
Monor Város Önkormányzata a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t (2200
Monor, Kossuth Lajos u. 78-80.) bízza meg a „Strázsa-hegyi élménypark”
tárgyú projekt nyilvánosság biztosítása feladat ellátásával nettó 52.000 Ft +
ÁFA, bruttó 66.040 Ft díjért. Fedezet a projekt költségvetése.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető



Rajki László ügyvezető

Tárgy: LEADER pályázatokkal kapcsolatos döntések

68/2021. (II. 15.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
alábbiak szerint határoz:
Monor Város Önkormányzata a LACZKÓ TEAM Építőipari és Gépkölcsönző
Kft-t (2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) bízza meg a „Strázsa-hegyi
játszótér” tárgyú projekt kivitelezési munkáival nettó 15.267.926,9 Ft + ÁFA,
bruttó 19.390.267 Ft díjért. Fedezet a projekt költségvetése.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy: LEADER pályázatokkal kapcsolatos döntések

69/2021. (II. 15.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
alábbiak szerint határoz:
Monor Város Önkormányzata Vladár Zoltán e.v.-t (2200 Monor, Kisfaludy u.
65.)  bízza  meg  a  „Strázsa-hegyi  játszótér”  tárgyú  projekt  műszaki
ellenőrzésével nettó 130.000 Ft + 0 Ft ÁFA, bruttó 130.000 Ft díjért. Fedezet
a projekt költségvetése.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy: LEADER pályázatokkal kapcsolatos döntések

70/2021. (II. 15.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
alábbiak szerint határoz:
Monor Város Önkormányzata a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t (2200
Monor,  Kossuth  Lajos  u.  78-80.)  bízza  meg  a  „Strázsa-hegyi  játszótér”



tárgyú projekt nyilvánosság biztosítása feladat ellátásával nettó 72.500 Ft +
ÁFA, bruttó 92.075 Ft díjért. Fedezet a projekt költségvetése.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Új bölcsőde létesítésével kapcsolatos döntés

71/2021. (II. 15.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
alábbiak szerint határoz:

Monor Város Önkormányzata a Comm-Press Media Kft-t (2233 Ecser, Petőfi
utca 22.) bízza meg a az „Új, 80 férőhelyes bölcsőde létesítése Monoron”
című, PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/7 jelű projekt megvalósításához
szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátásával nettó 6.990.000 Ft + 0 Ft
ÁFA, bruttó 6.990.000 Ft díjért. Fedezet a projekt költségvetése (4.125.500
Ft),  valamint  a  2021.  évi  költségvetés  fejlesztési  kiadások  tartaléka  –
ingatlan értékesítésből (2.864.500 Ft).

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Monor, 5865/4 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó településrendezési szerződés megkötése

72/2021. (II. 15.) polgármesteri határozat

Monor Város Polgármestere a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével
elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény  46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörénél  fogva  az  alábbi
döntést hozza:

Felhatalmazza  a  polgármestert  és  a  jegyzőt  az  ingatlannal  kapcsolatos
településrendezési szerződés aláírására és egyúttal felhívja a jegyzőt, hogy
az aláírt településrendezési szerződést az ingatlan nyilvántartási bejegyzés
végett küldje meg a körzeti földhivatalhoz.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Orosházi Tamás ügyintéző

Tárgy: Monor Város Önkormányzatának Közbeszerzési Terve



73/2021. (II. 15.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre,  Monor  Város  Polgármestere
elfogadta a Monor Város Önkormányzatának 2021. évi közbeszerzési tervét.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy:  Kiszervezett  önkormányzati  feladatok,  különösen a  gyermekétkeztetési  feladatellátás
felülvizsgálatára szolgáltató kiválasztása

74/2021. (II. 15.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre,  Monor  Város  Polgármestere
Monor  Város  Önkormányzata  képviseletében  a  legkedvezőbb  ajánlatot
benyújtó Vincent Auditor Kft.-vel köt megbízási szerződést bruttó 685.800 Ft
összegben  a  kiszervezett  önkormányzati  feladatatok,  különösen  a
gyermekétkeztetési feladatellátás felülvizsgálatára.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy: Okos Város - döntés szoftverbeszerzési eljárás megindításáról

75/2021. (II. 18.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere a
691/2020.  (XII.  17.)  polgármesteri  határozatot  visszavonja,  egyidejűleg  a
tárgykörben az alábbiak szerint határoz:

A  Monor  Okos  Város  projektek  szoftverfejlesztési  beszerzéseinek
lebonyolítása érdekében felkéri  a  projekt  közbeszerzési  szakértőjét,  hogy
jelentse  be  a  DKÜ  Zrt-nél  Monor  Város  Önkormányzatának  önkéntes
csatlakozási szándékát a KM02SWF17 keret megállapodáshoz. A tervezett
beszerzések értéke: 145.948.577 M Ft + áfa.
Monor  Város  Polgármestere  egyidejűleg  elfogadja  e  beszerzéshez
kapcsolódó  eljárásindító  dokumentumot,  valamint  az  ehhez  kapcsolódó
csatlakozási nyilatkozatot, valamint beszerzésre vonatkozó műszaki leírást
és jóváhagyja az eljárás megindítását.



Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Rajki László ügyvezető

Tárgy: KÖVÁL Nonprofit Zrt. 2021. évi üzleti terve

76/2021. (II. 19.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere az
írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadja a KÖVÁL Nonprofit Zrt. 2021.
évi üzleti tervét.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Takár Gábor Jenő vezérigazgató

Tárgy: Vigadó Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti terve

77/2021. (II. 19.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere az
előterjesztés szerint elfogadja a Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit
Kft.  2021.  évi  üzleti  tervét,  54.000.000,-  Ft  önkormányzati  működési
támogatással,  és  az  1.számú  melléklet  szerinti  7.160.000,-  Ft  +  ÁFA
átszámlázott összeggel.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Hanzelik Andrea ügyvezető

Tárgy: A Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti terve

78/2021. (II. 19.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere az
alábbiak szerint határoz:



Elfogadja a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervét.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy: A Monori Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti terve

79/2021. (II. 19.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere az
alábbiak szerint határoz:

Elfogadja a Monori Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti
tervét.  Az  önkormányzati  működési  támogatás  összegét  54  millió  Ft-ban
határozza  meg,  melynek  folyósítása  az  üzleti  tervben  meghatározott
ütemezés szerint történik.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Napsugár Óvoda bővítése

80/2021. (II. 19.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
alábbiak szerint határoz:
Elfogadja  a  Platinum  Group  Tervező,  Beruházó  és  Tanácsadó  Kft.  által
készített  Monori  Napsugár  Óvoda  bővítésével  kapcsolatos  koncepció
terveket.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Monor Város Parkolási Koncepciója

81/2021. (II. 19.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá



kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
elfogadja Monor Város Parkolási Koncepcióját.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Herner István ügyintéző

Tárgy: Temetőkkel kapcsolatos intézkedési tervben foglalt munkákhoz forrás biztosítása

82/2021. (II. 19.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy
határoz, hogy a temetőkkel kapcsolatos intézkedési tervben foglalt munkák
forrásának meghatározására a 2020.  évi  beszámoló,  illetve a maradvány
összegének ismeretében tér vissza.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Fekete Lívia ügyintéző

Tárgy: Beérkezett pályázatok elbírálása

83/2021. (II. 19.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere –
figyelembe véve a képviselő-testületi tagok véleményét – úgy határoz, hogy
elfogadja a Luca Épker Kft. (2200 Monor, Kossuth L. u. 24.) 8.438.820,- Ft +
Áfa összegű pályázatát a Monor, Rákosi Jenő utca 7447/5 hrsz.-ú, 1047 m2

területű ingatlanra.

Határidő: 2021. március 31.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Bokros Károlyné ügyintéző

Tárgy: Beérkezett pályázatok elbírálása

84/2021. (II. 19.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá



kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere –
figyelembe véve a képviselő-testületi tagok véleményét – úgy határoz, hogy
elfogadja a Juno-Bau Kft. (2200 Monor, Pince utca 8.) 13.033.020,- Ft + Áfa
összegű pályázatát a Monor, Rákosi Jenő utca 7447/12 hrsz.-ú, 1617 m2

területű ingatlanra.

Határidő: 2021. március 31.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Bokros Károlyné ügyintéző

Tárgy: Beérkezett pályázatok elbírálása

85/2021. (II. 19.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere –
figyelembe véve a képviselő-testületi tagok véleményét – úgy határoz, hogy
elfogadja  a  Király-Bau  Építőipari  Kft.  (2230  Gyömrő,  Tulipán  u.  3/b.)
15.050.000,-  Ft  +  Áfa  összegű pályázatát  a  Monor,  Nyitrai  utca 5150/85
hrsz.-ú, 600 m2 területű ingatlanra.

Határidő: 2021. március 31.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Bokros Károlyné ügyintéző

Tárgy: Beérkezett pályázatok elbírálása

86/2021. (II. 19.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere –
figyelembe véve a képviselő-testületi tagok véleményét – úgy határoz, hogy
a Monor, Rákosi Jenő utca 7447/11 hrsz.-ú ingatlanra beérkezett mindkét
érvényes pályázatot elfogadja.
A  Monor  Városi  Önkormányzat  vagyonáról  és  a  vagyongazdálkodás
szabályairól  szóló  24/1999.  (IX.  27.)  önkormányzati  rendelet  értelmében
árverést tűz ki.
Az  árverés  napját  az  érintettekkel  történő  előzetes  egyeztetés  alapján
határozza meg.
Az induló árverési összeg: 8.520,- Ft/m2

A licitküszöb összege: 500,- Ft/m2

Az árverés vezetője: Bokros Károlyné ügyintéző
Az  árverésen  jelen  lévő  önkormányzati  képviselő:  Dessewffy  Andor
képviselő.

Határidő: 2021. március 31.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester



dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Bokros Károlyné ügyintéző

Tárgy: Faics Iván eladási ajánlata

87/2021. (II. 19.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere –
figyelembe véve a képviselő-testületi tagok véleményét – úgy határoz, hogy
nem kívánja megvásárolni a Faics Iván által értékesítésre felajánlott, Monor,
zártkerti 11682/2 hrsz.-ú, 550 m2 területű, 11682/3 hrsz.-ú, 680 m2 területű
és a 11682/4 hrsz.-ú, 667 m2 területű, kert megnevezésű ingatlanokat.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Bokros Károlyné ügyintéző

Tárgy: Nagygyörgy Ottó kérelme

88/2021. (II. 19.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.(I.29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere –
figyelembe véve a képviselő-testületi tagok véleményét – úgy határoz, hogy
módosítja  a  471/2020.  (X.  15.)  KT  határozatot,  a  vételár  összegét
100.000,- Ft összegben határozza meg.

Határidő: 2021. március 31.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Bokros Károlyné ügyintéző

Tárgy: A Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás 2020. évi beszámolója és
2021. évi munkaterve

89/2021. (II. 19.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere az
írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Dr. Borzsák István Városi
Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás 2020. évi beszámolóját.

Határidő: azonnal



Felelős: Darázsi Kálmán polgármester
dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Uherkovich László igazgató

Tárgy: A Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás 2020. évi beszámolója és
2021. évi munkaterve

90/2021. (II. 19.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere az
írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Dr. Borzsák István Városi
Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás 2021. évi munkatervét.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Uherkovich László igazgató

Tárgy:  A  vészhelyzet  idején  írásban  benyújtott  képviselői  vélemények  nyilvánosságának
biztosítására vonatkozó közös kérelem

91/2021. (II. 19.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere az
előterjesztésről lefolytatott egyeztetést követően, a képviselő-testületi tagok
véleményét figyelembe véve nem támogatja a vészhelyzet  idején írásban
benyújtott képviselői vélemények nyilvánosságának biztosítására vonatkozó
képviselői indítványt.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

92/2021. (II. 22.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
írásos előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, hogy

Fábián Olga 2200 Monor, Kolozsvári utca 14. szám
alatti lakosnak napi egyszeri meleg étel (ebéd) kiszállítással együtt kerüljön
megállapításra,  kedvezményesen  50,-  Ft  térítési  díjért,  valamint  házi



segítségnyújtás  kerüljön  megállapításra  a  mindenkori  aktuális  intézményi
térítési  díjjal  azonos  összegben,  figyelemmel  a  szociális  igazgatásról  és
szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  tv.  116.  §  és  a  117.  §-okban
foglaltakra.

A támogatás 2021. március 1-jétől 2021. június 30-ig terjedő időszakra szól.

A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.

Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

93/2021. (II. 22.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
írásos előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, hogy

Szabó Ferenc 2200 Monor, Attila utca 13. szám
alatti  lakosnak  napi  egyszeri  meleg  étel  (ebéd)  kiszállítással  együtt  kerüljön
megállapításra térítésmentesen.

A támogatás 2021. február 4-től 2022. február 28-ig terjedő időszakra szól.

A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.

Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

94/2021. (II. 22.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
írásos előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, hogy

Gulyás Imre 2200 Monor, Bercsényi utca 23. szám
alatti  lakosnak  napi  egyszeri  meleg  étel  (ebéd)  kiszállítással  együtt  kerüljön
megállapításra térítésmentesen.

A támogatás 2021. február 12-től 2022. február 28-ig terjedő időszakra szól.

A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.



Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Településszerkezeti terv módosítása

95/2021. (II. 23.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.) Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
6.§  (1)  bekezdés  alapján  Monor  Város Önkormányzata  Képviselő-
testületének  a  668/2017.  (XII.14.)  KT  határozatával  jóváhagyott
településszerkezeti tervét az alábbiak szerint módosítja:

1) A szerkezeti terv leírását jelen határozat 1. melléklete szerinti tervlapon
lehatárolt területre vonatkozóan az alábbiak szerint módosítja:
-Közműterület  kijelölése  a  Kistói  út  és  a  Móricz  Zsigmond  utca

kereszteződésénél

2) 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
Közműterület kijelölése 0,13 Lke KÖm

3) A  módosítás  során  a  Településszerkezeti  Terv  2.  melléklete  szerinti
biológiai aktivitásérték a következő módon változik:

Hatályos 
területfelhasználás

Biológiai 
aktivitás 
értékmutató

Tervezett 
területfelhasználás

Biológiai 
aktivitás 
értékmutató

Terület 
nagyság
(ha)

Számított
biológiai 
aktivitás 
érték

Lke 2,7 Közműterület 0,6 0,13 -0,27 
A BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK VÁLTOZÁSA A MÓDOSÍTÁS SORÁN: -0,27

A 314/2012.  (XI.  8.)  Korm.  rendelet  9.§  (9)  bekezdésében rögzítettek
alapján  a  biológiai  aktivitásérték  a  településrendezési  eszközök
felülvizsgálatának értékeivel korrigálva az alábbiak szerint változik:

282/2018. (V.17.) önkormányzati határozattal
elfogadott településszerkezeti terv +6,9

596/2019. (X.3.) önkormányzati határozattal elfogadott
településszerkezeti terv +34,79

191/2020. (VI.25.) önkormányzati határozattal
elfogadott településszerkezeti terv -23,56

Jelen módosítás szerinti biológiai aktivitásérték
változás -0,27

Összesen: +17,87

4) A  módosítás  során  a  Településszerkezeti  Terv  3.  melléklete  szerinti
területi mérlege az alábbiak szerint változik:

TERÜLETI MÉRLEG – A TERVEZETT TSZT SZERINT
Területfelhasználási

kategória ha % Közigazgatási
területe 4678 ha



Beépítésre szánt terület

0,13% 0,42%

11,37%

0,7
8%

0,7
3%

0,1
9%

6,62%

0,6
0%
1,0
7%
1,5
9%

3,85%
0,6
4%

0,1
8%
0,1
1%
0,2
5%

7,63%

2,1
4%

55,98%

4,98%0,46% 0,04% 0,26%

Ln Lk Lke Lf Vt Vi Gksz

Gip Gá K KÖu KÖk Köm Zkk

Zkp Ev Eg Má Mk V Tk

Kb

Nagyvárosias lakterület Ln 6,21 0,13%
Kisvárosias lakóterület Lk 19,69 0,42%
Kertvárosias lakóterület Lke 531,90 11,37%
Falusias lakóterület Lf 36,4 0,78%
Településközpont 
vegyes Vt 34,06 0,73%

Intézményterület Vi 8,98 0,19%
Kereskedelmi, 
szolgáltató gazdasági 
terület

Gksz 309,98 6,62%

Ipari gazdasági terület Gip 28,02 0,60%
Általános gazdasági 
terület Gá 50,09 1,07%

Különleges terület - 
sportterület K-Sp 14,25

74,36

0,30

1,59

Különleges terület - 
lovassport terület K-Lsp 6,03 0,13

Különleges terület-
rekreációs terület K-Rek 14,08 0,30

Különleges terület-
pince K-P 13,76 0,29

Különleges terület-
borgazdaság terület K-Bg 1,62 0,03

Különleges terület-
állomás terület K-Áll 2,41 0,05

Különleges terület-
szennyvíztisztító terület K-Szt 2,14 0,05

Különleges terület - 
neperőmű K-N 17,6 0,37

Különleges terület - 
hulladékátrakó K-Hull 2,48 0,05

Beépítésre nem szánt terület
Közúti közlekedési 
terület KÖu 180,01 3,85

Kötöttpályás 
közlekedési terület KÖk 29,77 0,64

Közműterület Köm 8,57 0,18
Közkert Zkk 5,07 0,11
Közpark Zkp 11,64 0,25
Védelmi erdőterület Ev 356,96 7,63
Gazdasági erdőterület Eg 100,36 2,14
Általános 
mezőgazdasági terület Má 2619,23 55,98

Kertes mezőgazdasági 
terület Mk 232,8 4,98

Vízgazdálkodási terület V 21,33 0,46
Természetközeli terület Tk 1,68 0,04
Különleges beépítésre 
nem szánt terület-
temető

Kb-T 10,8
2

11,97

0,23

0,26
Különleges beépítésre 
nem szánt terület - 
közösségi központ

Kb-Kk 1,11 0,02

Különleges beépítésre 
nem szánt terület - 
naperőmű

Kb-N 0,58 0,01

5) Pest megye területrendezési tervéről szóló Pest Megye Önkormányzata
Közgyűlésének  10/2020.  (VI.30.)  önkormányzati  rendeletének  1.17.
táblázata alapján Monor települési térsége 1395,2 ha, A települési térség
aránya jelen módosítás során nem változik.

6) A Településszerkezeti  Terv  6.  melléklete  jelen  határozat  1.  melléklete
szerinti TSZT-M (Településszerkezeti terv módosítása) szerint módosul a
módosítással érintett terület vonatkozásában.



Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Gubán Sándor főépítész
Orosházi Tamás ügyintéző

Tárgy: Névhasználati kérelmek

96/2021. (III. 2.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
hozzájárul  a  Monori  Közösségfejlesztésért  Egyesület  névhasználatában a
Monor településnév használatához.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Névhasználati kérelmek

97/2021. (III. 2.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
hozzájárul  a Monori  Civilek Baráti  Egyesülete névhasználatában a Monor
településnév használatához.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Monori Tankerületi Központ kérelme

98/2021. (III. 2.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere a
113/2020. (II.13.) számú önkormányzati határozat alapján nyújtott támogatás
felhasználási  és  elszámolási  határidejét  2021.  december  31-ig
meghosszabbítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző



Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Az óvodai beiratkozás hirdetményének meghatározása

99/2021. (III. 2.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere a
tájékoztató  mellékletnek  megfelelően  határozza  meg  az  Önkormányzat
fenntartásában működő óvodák beiratkozásának hirdetményét a 2021/2022.
nevelési évre.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Óvodák intézményvezetői
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás összegének biztosítása

100/2021. (III. 2.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere úgy
határoz,  hogy  Monor  Város  Önkormányzata  csatlakozik  az  emberi
erőforrások  minisztere  által  a  Magyarország  2021.  évi  központi
költségvetéséről  szóló  XC.  törvényben  foglaltak  szerinti  közművelődési
érdekeltségnövelő  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: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatási kérelmek

101/2021. (III. 4.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
Vidák László 2200 Monor, Móricz Zs. u. 19. szám alatti lakosnak 5.000,- Ft



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.)  önkormányzati  rendelet 7.  §  (5)
bekezdésében foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatási kérelmek

102/2021. (III. 4.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
Gyenes Ferenc 2200 Monor, Bercsényi u. 18. szám alatti lakosnak 10.000,-
Ft 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.)  önkormányzati  rendelet 7.  §  (5)
bekezdésében foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatási kérelmek

103/2021. (III. 4.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
Rafael Izidóra 2200 Monor, Cinka P. u. 1/b. szám alatti lakosnak 5.000,- Ft
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.)  önkormányzati  rendelet 7.  §  (5)
bekezdésében foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatási kérelmek



104/2021. (III. 4.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
Orosz Anita 2200 Monor, Kinizsi u. 85/a. szám alatti lakosnak 13.990,- Ft
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.)  önkormányzati  rendelet 7.  §  (5)
bekezdésében foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Közterületi fertőtlenítőszer adomány elfogadása

105/2021. (III. 4.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
megköszöni és elfogadja Hochstein Imre egyéni vállalkozónak a 20 darab
Kliniko-Speed megnevezésű 5 literes folyékony fertőtlenítőszer, valamint 20
darab Hypo 10 x megnevezésű 5 literes folyékony fertőtlenítőszer közterületi
fertőtlenítés  céljára  történő  felajánlását  és  megköti  Monor  Város
Önkormányzata  nevében  az  erre  vonatkozó  ajándékozási  szerződést
vállalva e termékeknek a célhoz kötött felhasználását.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Takár Gábor Jenő vezérigazgató

Tárgy: Monor Város Önkormányzat 2021.évi költségvetési rendeletének megalkotása

106/2021. (III. 8.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
előterjesztésnek  megfelelően  elfogadja  a  Monor  Város  Önkormányzata
2021.  évi  költségvetéséről  szóló  rendelet-tervezet  vizsgálatáról  készült
független könyvvizsgálói jelentést.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető



Tárgy:  Monor  Város  Önkormányzat  2021.évi  költségvetési  rendeletéhez  kapcsolódó  három
éves terv elkészítése

107/2021. (III. 8.) polgármesteri határozat

A Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt  veszélyhelyzet
miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében  biztosított  jogkörére  Monor  Város  Polgármestere  az
Államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV törvény 29/A.  §-ban foglaltaknak
megfelelően  elfogadja  az  előterjesztés  szerint  a  három  éves  fejlesztési
tervet,  melyben  szennyvíztisztító-telep  bővítése,  -  út-,  kerékpárú-.  járda
fejlesztés,  -  bölcsőde  fejlesztés,  -  vásártéren  lakófunkció  kialakítása  -
csapadékcsatorna hálózatfejlesztése, szerepel.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László ügyvezető

Tárgy:  Monor  Város  Önkormányzat  2021.évi  költségvetési  rendeletéhez  kapcsolódó  három
éves terv elkészítése

108/2021. (III. 8.) polgármesteri határozat

A Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt  veszélyhelyzet
miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében  biztosított  jogkörére  Monor  Város  Polgármestere  az
Államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV törvény 29/A.  §-ban foglaltaknak
megfelelően  a  Költségvetési  rendelet  13.  számú  mellékletében
részletezettek  szerint  elfogadja  a  saját  bevételek  és  a  rövidlejáratú
kötelezettségek  három  évre  szóló  előirányzatait.  Továbbá  elfogadja  a
mellékletben  kimutatottak  szerint  az  adósságot  keletkeztető
kötelezettségvállalás felső határa évenkénti összegeit.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző

Tárgy: MSZP bérleti szerződés módosítás iránti kérelme

109/2021. (III. 8.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre,  Monor  Város  Polgármestere
hozzájárul, hogy a Monor, Deák F. u. 12. sz. alatti, 18 m2 nagyságú helyiség
tekintetében  2001.  július  23.  napján,  Monor  Város  Önkormányzata,  mint
bérbe  adó,  és  a  Magyar  Szocialista  Párt  Monori  Szervezete,  mint  bérlő
között  létrejött  helyiségbérleti  szerződés  úgy  kerüljön  módosításra,  hogy
2021.  január  1.  napjától  a  bérlő  nem  a  Magyar  Szocialista  Párt  egyik



szervezeti  egysége,  hanem  maga  a  Magyar  Szocialista  Párt.,  1114
Budapest, Villányi út 11-13. legyen.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Bokros Károlyné ügyintéző

Tárgy: Kanalas János bérletidíj-fizetési mentesség iránti kérelme

110/2021. (III. 8.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre,  Monor  Város  Polgármestere
hozzájárul Kanalas János, 2200 Monor, Hegyessy utca 16. sz. alatti lakos,
mint  a  Városi  Piac 6757/36  hrsz.-ú  üzlethelyiség bérlője  bérletidíj-fizetési
mentesség  iránti  kérelméhez.  A  bérletidíj-fizetési  mentességről  szóló
52/2021.(II.9.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, valamint a (2) bekezdés 1.
pontjára  való tekintettel  a bérbe adó a bérleti  díj  2021.  február,  március,
április, május és június hónapokra eső részét nem követeli a bérlőtől.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy: Monor Város Önkormányzatának Közbeszerzési Terve – I. sz. módosítás

111/2021. (III. 8.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre,  Monor  Város  Polgármestere
elfogadta  a  Monor  Város  Önkormányzatának  2021.  évi  közbeszerzési
tervének I. számú módosítását.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Napsugár Óvoda bővítése

112/2021. (III. 8.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere a



2020. 12. 28-án kelt, a Platinum Group Tervező, Beruházó és Tanácsadó
Kft-vel, a Monori Napsugár Óvoda bővítésének tervezésére kötött tervezési
szerződést  2021.  02.  25-én  aszerint  módosította,  hogy  az  engedélyes
építészeti-műszaki  tervdokumentáció  elkészítésének  a  határideje
2021.03.16.,  a  kivitelezési  tervdokumentáció  elkészítésének  a  határideje
2021.05.17. lett.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy: BM út pályázat benyújtásával kapcsolatos döntés

113/2021. (III. 8.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
alábbiak szerint határoz:

Monor Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyarország 2021. évi
központi  költségvetéséről  szóló  2020.  évi  XC.  törvény  (a  továbbiakban:
Kvtv.) 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3. A helyi
önkormányzatok  felhalmozási  célú  kiegészítő  támogatásai  3.5.  Belterületi
utak,  járdák,  hidak felújítása jogcím szerinti  Önkormányzati  feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására pályázati kiírás alapján, a Monor, Mátra
utca (hrsz.: 5901), a Monor, Péteri utca (hrsz.: 6069/1), a Monor, Mező utca
(hrsz.: 3887) és a Monor, Tátra utca (hrsz.: 5947) felújítására. A pályázat
összköltségvetése 53.809.392 Ft. Az igényelt támogatás 40.000.000 Ft. A
szükséges önrészt,  13.809.392 Ft-ot  az önkormányzat  biztosítja.  Fedezet
Monor Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének pályázati önrész
tartaléka és a működési tartalék.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Monor Okos Város projekt „Smart City eszközbeszerzés 3 részben” című közbeszerzési
eljárással kapcsolatos döntés

114/2021. (III. 8.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt  veszélyhelyzet  miatt
alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
alábbiak szerint határoz:

Tárgy: Monor  Város  Önkormányzata,  mint  ajánlatkérő  által  a  közbeszerzésekről  szóló  2015.  évi
CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján lefolytatásra kerülő 

„Smart City eszközbeszerzés 3 részben”



EKR000509952020

tárgyú árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárásban

az eljárást lezáró döntés

Monor Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő nevében Monor Város Polgármestere a tárgyi
közbeszerzési eljárás lezárására az alábbi döntést hozza, figyelemmel a beérkezett ajánlatok
bírálatára létrehozott Bírálóbizottság szakvéleményében és döntési javaslatában foglaltakra:

Érvénytelen ajánlat:

1. ajánlattételi rész: 

Ajánlattevő neve: Delta Services Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1134 Budapest Róbert Károly Krt. 70-74.

Ajánlatkérő az ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 69. § (2) bekezdés alapján a közbenső döntésével már 
érvénytelenné nyilvánította a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, amelyről ajánlattevőt már 
tájékoztatta a Kbt. 79. § (1) bekezdés alapján.

Érvényes ajánlat:

1. ajánlattételi rész: 

Ajánlattevő neve: MVM Optimum Zártkörűen Működő Részvénytársaság (névváltozást megelőzően: 
NKM Optimum Zártkörűen Működő Részvénytársaság)
Székhelye: 1023 Budapest Árpád fejedelem Útja 26-28.

2. ajánlattételi rész: 

Ajánlattevő neve: SmartUp Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2051 Biatorbágy Tópart Utca 65.

3. ajánlattételi rész: 

Ajánlattevő neve: Bravogroup Rendszerház Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1145 Budapest Újvilág utca 50-52.

Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdés alapján az 1-2-3. ajánlattételi részekben a többi ajánlattevő 
ajánlatát nem bírálta.

Az eljárásból kizárásra kerülő gazdasági szereplő: - 
A Kbt. 69. § (3) bekezdése szerinti ajánlatok és azok értékelési szempontok szerinti értékelése: 

Ajánlatkérő valamennyi részben az ajánlatokat a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja szerint
[Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont] értékeli. A szempontok és súlyszámok a Felhívásnak megfelelően az
alábbiak:

Értékelési szempont Súlyszám
Minőségi szempontok
Többletjótállás időtartama (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24 
hónap) 30

Ár szempont
Nettó ajánlati ár (Ft) 70

Az értékelési szempontok esetében adható pontszámok módszerének meghatározása:

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó
és felső határa: 0-10. 



Jótállás esetében: a minimum 36 hónap jótállás feletti többletjótállásra vonatkozó egész hónapban
tett  megajánlások  kerülnek  elbírálásra.  Ajánlattevő  a  minimum 36  hónap feletti  többletidőtartamot
ajánlhat  meg.  Az  egyenes  arányosítás  módszere  kerül  alkalmazásra  a  Közbeszerzési  Hatóság
útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról
(KÉ 2020. évi 60.  szám; 2020. március 25.) V. pontja szerint.  A 24 hónap (vagy azt meghaladó)
többletjótállási  idő  kap  10  pontot,  a  0  hónap  többletjótállás  0  pontot.  A  legkedvezőtlenebb  és  a
legkedvezőbb  értékek  közötti  megajánlás  esetén  Ajánlatkérő  az  alábbi  pontszámítási  képletet
alkalmazza: 

Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin

Ahol,
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma.
Pmax: a pontskála felső határa (10 pont)
Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont)
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték,
amire a maximális pontszámot adja (24 hó)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb
érték, amire a minimális pontszámot adja (0 hó)

A 24 hónapot meghaladó jótállás esetén ajánlatkérő az általa meghatározott maximális pontot osztja ki
és a képlet alkalmazása során 24 hónapot vesz figyelembe, tekintettel arra, hogy ebben az esetben is
az  általa  meghatározott  maximális  pontszámot  osztja  ki.  A  jótállásra  vonatkozó  megajánlást  a
felolvasólapon kell szerepeltetni. A megajánlást pozitív egész számban kell megtenni.

Ajánlati ár esetében: az ajánlati árak kerülnek elbírálásra nettó Ft-ban. A legjobb (a legalacsonyabb
nettó ajánlati ár Ft-ban) ajánlat 10 pontot kap, a többi ajánlat pedig a legjobb ajánlathoz viszonyítva
fordítottan  arányosan  kap  pontszámot  a  Közbeszerzési  Hatóság  útmutatója  a  nyertes  ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020.
március  25.)  1.  számú  melléklet  A.  A  relatív  értékelési  módszerek  aa)  pontja  szerinti  „fordított
arányosítás” módszere szerint, az alábbi képlet alapján:
          Alegjobb

P  = ------------ * (Pmax – Pmin) + Pmin, 
          Avizsgált 
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (10 pont)
Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont)
Alegjobb: a legalacsonyabb nettó ajánlati ár Ft-ban. 
Avizsgált: a vizsgált ajánlatban megajánlott nettó ajánlati ár Ft-ban.

A  nettó  ajánlati  árnak  tartalmaznia  kell  mindazokat  a  költségeket,  melyek  az  ajánlat  tárgyának
eredményfelelős  megvalósításához  szükségesek.  A  nettó  ajánlati  árra  vonatkozó  megajánlást  a
felolvasólapon kell szerepeltetni. A megajánlást pozitív egész számban kell megtenni.

Közös jellemzők:
Az egyes szempontokon belül a pontszámok kiszámításakor Ajánlatkérő két tizedesjegyig számol. A
fenti  módszerrel  értékelt  egyes  tartalmi  elemekre  adott  értékelési  pontszámot  Ajánlatkérő
megszorozza  a  Felhívásban  meghatározott  súlyszámmal,  a  szorzatokat  pedig  ajánlatonként
összeadja.  Az az ajánlat  a legkedvezőbb,  amelynek az összpontszáma a legnagyobb.  Az eljárás
nyertese  az  az  ajánlattevő,  aki  az  Ajánlatkérő  részére  a  Felhívásban  és  a  közbeszerzési
dokumentumokban  meghatározott  feltételek  alapján,  valamint  az  értékelési  szempontok  szerint  a
legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.

1. ajánlattételi rész

Ajánlattevő neve: Ajánlati ár
(nettó Ft.)

Pontszá
m

Többlet-
jótállás

(hó)
Pontszám

Összesen
pontszám

súlyszámmal
szorozva

Delta Services Kft. 13 779 600 10,00 12 5,00 850,00



NKM Optimum Zrt.
Névváltozás: MVM

Optimum Zrt.
13 990 000 9,85 12 5,00 839,50

2. ajánlattételi rész

Ajánlattevő neve: Ajánlati ár
(nettó Ft.) Pontszám

Többlet-
jótállás

(hó)
Pontszám

Összesen
pontszám

súlyszámmal
szorozva

Bravogroup
Rendszerház Kft. 38 497 800 5,92 24 10,00 714,40

Digitálisreklám.hu Kft. 33 899 500 6,73 24 10,00 771,10

NKM Optimum Zrt.
Névváltozás: MVM

Optimum Zrt.
36 990 000 6,16 24 10,00 731,20

SmartUp Solutions
Kft. 22 798 800 10,00 24 10,00 1000,00

Az Infopolis Kft. az ajánlatát az ajánlati kötöttség lejártát követően nem tartotta fenn.

3. ajánlattételi rész

Ajánlattevő neve: Ajánlati ár
(nettó Ft.) Pontszám

Többlet-
jótállás

(hó)
Pontszám

Összesen
pontszám

súlyszámmal
szorozva

Bravogroup
Rendszerház Kft. 56 373 450 9,97 24 10,00 997,90

Neuzer Kft. 59 139 500 9,50 24 10,00 965,00

NKM Optimum Zrt.
Névváltozás: MVM

Optimum Zrt.
56 200 000 10,00 12 5,00 850,00

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő neve, címe:

1. ajánlattételi rész: 

Ajánlattevő neve: MVM Optimum Zártkörűen Működő Részvénytársaság (névváltozást megelőzően: 
NKM Optimum Zártkörűen Működő Részvénytársaság)
Székhelye: 1023 Budapest Árpád fejedelem Útja 26-28.

2. ajánlattételi rész: 

Ajánlattevő neve: SmartUp Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2051 Biatorbágy Tópart Utca 65.

3. ajánlattételi rész: 

Ajánlattevő neve: Bravogroup Rendszerház Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1145 Budapest Újvilág utca 50-52.

Eljárás eredménye:

1. ajánlattételi rész: eredményes a Kbt. 75. § alapján
2. ajánlattételi rész: eredményes a Kbt. 75. § alapján
3. ajánlattételi rész: eredményes a Kbt. 75. § alapján



4.
Az eljárás nyertese:

1. ajánlattételi rész: 

Ajánlattevő neve: MVM Optimum Zártkörűen Működő Részvénytársaság (névváltozást megelőzően: 
NKM Optimum Zártkörűen Működő Részvénytársaság)
Székhelye: 1023 Budapest Árpád fejedelem Útja 26-28.
Nettó ajánlati ár (Ft): 13 990 000
Többletjótállás időtartama (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap): 12

2. ajánlattételi rész: 

Ajánlattevő neve: SmartUp Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2051 Biatorbágy Tópart Utca 65.
Nettó ajánlati ár (Ft): 22 798 800
Többletjótállás időtartama (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap): 24

3. ajánlattételi rész: 

Ajánlattevő neve: Bravogroup Rendszerház Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1145 Budapest Újvilág utca 50-52.
Nettó ajánlati ár (Ft): 56 373 450
Többletjótállás időtartama (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap): 24

Az eljárás eredményéről szóló mellékelt összegezés megküldése az ajánlattevőknek: Kbt. 79. § 
szerint

A nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötés időpontja: Kbt. 131. § szerint

Fedezet a projekt költségvetése.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntések

115/2021. (III. 9.) polgármesteri határozat

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre
tekintettel,  valamint  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá  kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi határozatokat
hozom:
1.) Egyetértek  azzal  –  Monor  Város  Önkormányzata  (székhelye:  Monor,

Kossuth  Lajos  utca  78-80.,  a  továbbiakban:  Önkormányzat)  nevében
eljárva -,  hogy a közös tulajdon megszüntetése a vagyonelemeknek a
Duna-Tisza közi  Nagytérség Szilárd hulladékgazdálkodási rendszere c.
nagyprojekt rendszerelemeinek üzemeltetése céljából alapított gazdasági
társaságba történő apportálásával valósuljon meg, a tagönkormányzatok
(a továbbiakban: Tulajdonközösség) pénzbeli hozzájárulása nélkül.

2.) Egyetértek  azzal,  és  az  Önkormányzat  nevében  eljárva  jóváhagyom,
hogy  a  Tulajdonközösség  a  Duna-Tisza  Közi  Nagytérség  Települési
Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszere című projekt keretében létrejött
vagyonelemek (a továbbiakban: vagyonelemek) osztatlan közös tulajdoni
viszonyain fennálló tulajdoni részarányok mértékét a 2001. november 23.



napján létrejött Konzorcionális Szerződés VI. pontjában foglalt - és 2009.
évi  módosításnak  megfelelően  korrigált  -  2001.  évi  települési
lakosságszámok figyelembevételével állapítsa meg. 

3.) Elfogadom  az  Önkormányzat  nevében  eljárva,  Illyés  Szabolcs  István
ingatlanforgalmi  szakértő  által  készített,  2020.  március  6.  napján  kelt
értékbecslést, amely alapján a Tulajdonközösség közös tulajdonában álló
vagyonának értéke nettó 2 208 500 000 Ft. 

4.) Haladéktalanul  intézkedem  -  az  Önkormányzat  nevében  eljárva  -  a
vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata iránt
abból a célból, hogy a vagyonrendezés döntéshozatali folyamata során a
vagyon  feletti  rendelkezés  lehetősége  biztosított  legyen  a  Képviselő-
testület számára.

5.) Hozzájárulok az Önkormányzat nevében eljárva ahhoz, hogy a gesztor
önkormányzat, azaz Cegléd Város Önkormányzata az OTP Bank Nyrt-
nél vezetett 11742025-20069665 számú bankszámláján és a 11742025-
20067560 számú bankszámláján megmaradt pénzösszeget a 2001. évi
települési  lakosságszámok  (2009.  évi  módosítások  korrekcióval)
figyelembevételével  arányosan  elossza,  és  az  apport  bejegyzését
követően haladéktalanul a tagönkormányzatok bankszámlájára utalja. 

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Forgách Tamás irodavezető

Tárgy: Hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntések

116/2021. (III. 9.) polgármesteri határozat

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre
tekintettel,  valamint  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá  kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi határozatokat
hozom:
1.) Áttekintettem  és  megismertem  -  Monor  Város  Önkormányzata

(székhelye:  Monor,  Kossuth  Lajos  utca  78-80.,  a  továbbiakban:
Önkormányzat)  nevében eljárva -  a DTKH Nonprofit  Kft.  által  alapított
DTKH Vagyonkezelő  Korlátolt  Felelősségű Társaság (székhelye:  2700
Cegléd,  Mizsei  út  39.,  cégjegyzékszám:13  09  209345)  társasági
szerződésének tervezetét.

2.) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2021. március 1. napjától
hatályos  92/G.  §-a  szerinti  miniszteri  jóváhagyás rendelkezésre  állása
esetén kötelezettséget vállalok az Önkormányzat  nevében eljárva arra
vonatkozóan,  hogy  a  Vagyonkezelő  Kft.  részére,  az  ISPA/KA  projekt
keretében  megvalósított,  1.  számú  mellékletben  szereplő  apportlista
szerinti  vagyonelemek  Önkormányzatot  illető  4,7741  %  tulajdoni
hányadát,  a  Feigl-Audit  Könyvvizsgáló  és  Könyvvezető  Kft.  (székhely:
6525 Hercegszántó, Vörösmarty M. u. 23, könyvvizsgálói nyilvántartási
szám: 001218, személyében is felelős könyvvizsgálóként Feigl  József)
által 2020.  december  10.  napján  megállapított  apportértéken,  nem
pénzbeli vagyoni hozzájárulásként rendelkezésre bocsássa, azzal, hogy
az apport által létrejött társaság első taggyűlése során az önkormányzat
kezdeményezi, illetve támogatja a DTKH Nonprofit Kft.  által a tulajdoni
arányok visszaállítása, szavazati arányok, személyi kérdések és egyéb
önkormányzati  igények  teljesítése  vonatkozásában  tett  vállalásokkal
kapcsolatos taggyűlési határozatok meghozatalát.

3.) Kijelentem  az  Önkormányzat  nevében  eljárva,  hogy  a  DTKH
Vagyonkezelő  Kft.  2.  melléklet  szerinti  társasági  szerződésének



tervezetét  az  Önkormányzat  magára,  mint  belépő  tagra  vonatkozóan
kötelezőnek  elfogadja,  megállapítva  egyben  a  polgármester  aláírási
jogosultságát  a  társasági  szerződés  Önkormányzat  nevében  történő
aláírására.

4.) Kijelentem  az  Önkormányzat  nevében  eljárva,  hogy  a  DTKH
Vagyonkezelő Kft-be történő belépéskor a 2. pont szerinti nem pénzbeli
hozzájáruláson  túl  egyéb  más  vagyoni  hozzájárulás  teljesítésére  az
Önkormányzat nem vállal kötelezettséget.

5.) Felhatalmazom Cegléd Város Önkormányzatának polgármesterét, mint a
Tulajdonközösség Gesztorának képviselőjét,  hogy a  jelen határozat  2)
pontja szerinti miniszteri jóváhagyás rendelkezésre állása esetén a DTKH
Vagyonkezelő  Kft-be  történő  apportálás  tárgyában  meghozott
polgármesteri határozatok alapján és annak megfelelően apportáláshoz
esetlegesen szükséges megállapodásokat, dokumentumokat az általam
képviselt önkormányzat nevében és képviseletében eljárva aláírja.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Forgách Tamás irodavezető

Tárgy: A 86/2021.(II.19.) sz. polgármesteri határozat módosítása

117/2021. (III. 10.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.(I.29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy
határoz,  hogy  a  86/2021.(II.19)  polgármesteri  határozatban  a  licitküszöb
összegét 170,- Ft/m2 + Áfa összegre módosítja.

Határidő: 2021. március 31.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Bokros Károlyné ügyintéző

Tárgy: Kajli Judit bérletidíj-fizetési mentesség iránti kérelme

118/2021. (III. 10.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre,  Monor  Város  Polgármestere
hozzájárul Kajli Judit, 2200 Monor, Kossuth L. u. 112. II. emelet 7. sz. alatti
lakos, mint a Monor, Kossuth Lajos utca 80/B. sz. 2. sz. üzlethelyiség bérlője
bérletidíj-fizetési  mentesség  iránti  kérelméhez.  A  bérletidíj-fizetési
mentességről  szóló  52/2021.(II.9.)  Korm.  rendelet  2.  §  (1)  bekezdése,
valamint a (2) bekezdés 17. pontjára való tekintettel a bérbe adó a bérleti díj
2021. február, március, április, május és június hónapokra eső részét nem
követeli a bérlőtől.

Határidő: azonnal



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

Tárgy:  Előterjesztés  „Önkormányzati  Magyar  Államkötvény  2021/Z”  kötvényből  történő  4.
részlet lehívásra

119/2021. (III. 12.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Polgármesternek  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.
rendeletével  elrendelt  veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a
katasztrófavédelemről  és  a  hozzá  kapcsolódó  egyes  törvények
módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)  bekezdésében
biztosított  jogkörre,  Monor  Város  Önkormányzatának  Polgármestere  az
előterjesztésben foglaltak alapján úgy dönt, hogy az új bölcsőde beruházás
megvalósításához  szükséges  további  önrész  biztosítása  érdekében
hozzájárul az „Önkormányzati Magyar Államkötvény 2021/Z” megnevezésű
befektetésből  580.956.010.-  forint  összeg  lehívására.  Ettől  való  eltérés  a
címletérték és a felhalmozott kamat függvényében lehetséges.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető

Tárgy: Új, 80 férőhelyes bölcsőde építésével kapcsolatos döntések

120/2021. (III. 12.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt  veszélyhelyzet  miatt
alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
alábbiak szerint határoz:

Tárgy: Monor  Város  Önkormányzata,  mint  ajánlatkérő  által  a  közbeszerzésekről  szóló  2015.  évi
CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján kiírt 

80 férőhelyes bölcsőde építése
EKR001235342020

tárgyú építési beruházásának beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban
az eljárást lezáró döntés

Monor Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő nevében Monor Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete helyett döntéshozatalra jogosultként  a tárgyi közbeszerzési eljárás

lezárására az alábbi döntést hozom, figyelemmel a beérkezett ajánlatok bírálatára létrehozott
Bírálóbizottság szakvéleményében és döntési javaslatában foglaltakra:

1. Érvénytelen ajánlatok: 
DeKaBer-Bau Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlata a 2021.01.21-én kelt ajánlatkérői döntés szerint

2. Az eljárásból kizárásra kerülő gazdasági szereplő: nincs.

3. A Kbt. 69. § (3) bekezdése szerinti ajánlatok és azok értékelési szempontok szerinti 
értékelése: a csatolt összegezés szerint.



4. Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő neve, címe:
Imhotep-Invest Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, 2209 Péteri Elnevezés alatt 082/21, Ajánlati 
ár (Kért ellenszolgáltatás összege, Áfa nélkül, Ft-ban): 699 920 890

5. Eljárás eredménye: 

5.1. Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összege és forrásai:
5.1.1. Eljárás megindításakor hibásan került rögzítésre a rendelkezésre álló fedezet, az alábbiak 
szerint: 

- összege: nettó 537 174 554,-Ft + Áfa
-  forrásai:  PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/7  sz.  tám.szerz.:  328  024  803,-Ft  +  Áfa;
önkormányzati saját forrás: 209 149 751,-Ft+Áfa

5.1.2. Rendelkezésre álló fedezet a vonatkozó PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/7 sz. hatályos
támogatási szerződés alapján: 

- összege: nettó 483 124 554,-Ft + Áfa
- forrása: PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/7 sz. tám.szerz.: 483 124 554,-Ft + Áfa

5.1.3.  Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  nevében  eljárva  az  értékelési
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető érvényes ajánlatban kért ellenszolgáltatás
összegének anyagi fedezetének biztosításához további fedezetként önkormányzati saját forrásból
az alábbi összeget biztosítom: 216 796 336,-Ft + Áfa
5.1.4. Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összege összesen: 699 920 890,-Ft +
Áfa

5.2. Az eljárást eredményessé nyilvánítom.

6. Az eljárás nyertese: Imhotep-Invest Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Értékelési szempont Ajánlat

1. Ajánlati ár (Kért ellenszolgáltatás összege, Áfa 
nélkül, Ft-ban) 699 920 890

2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi 
állomány szakmai többlettapasztalata

2.1. Az ajánlattételi felhívás III.1.3) pontban előírt:

- MV-É szakterületre bevonni kívánt szakember 
neve: dr. Szántay Györgyné

- MV-É szakterületre bevonni kívánt szakember 
megajánlott szakmai többlettapasztalatának 
időtartama egész hónapban megadva (0-36 hónap):

(61) 44

2.2. Az ajánlattételi felhívás III.1.3) pontban előírt:

- MV-ÉG szakterületre bevonni kívánt szakember 
neve: Kovács Zsolt

- MV-ÉG szakterületre bevonni kívánt szakember 
megajánlott szakmai többlettapasztalatának 
időtartama egész hónapban megadva (0-36 hónap):

36

2.3. Az ajánlattételi felhívás III.1.3) pontban előírt:

- MV-ÉV szakterületre bevonni kívánt szakember 
neve: Molnár János

- MV-ÉV szakterületre bevonni kívánt szakember 
megajánlott szakmai többlettapasztalatának 
időtartama egész hónapban megadva (0-36 hónap):

46

3. Többletjótállás időtartama: Az előírt 36 hónap 
jótállási időn felül vállalt többletjótállás időtartama 
(egész hónapban, 0-24 hónap)

24

7. Az eljárás eredményéről szóló mellékelt összegezés megküldése az ajánlattevőknek: 
2021.03.12.

8. Szerződéskötési moratórium: 2021.03.13-2021.03.22.



Fedezet a projekt költségvetése (bruttó 613.568.184 Ft), valamint a 2021. évi költségvetés fejlesztési 
kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből (bruttó 275.331.346 Ft).

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy:  Monor,  Strázsahegy Helyi Építési  Szabályzat egyszerűsített eljárás keretében történő
felülvizsgálat forrásának meghatározása

121/2021. (III. 16.) polgármesteri határozat

Monor Város Polgármestere a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével
elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény  46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörénél  fogva  az  alábbi
döntést hozza: 
Monor Város Polgármestere a Völgyzugoly Műhely Kft. Monor, Strázsahegy
Helyi  Építési  Szabályzat  egyszerűsített  eljárás  keretében  történő
felülvizsgálatára  vonatkozó  árajánlatában  szereplő  2.500.000  Ft.  +  27%
ÁFA. összeg forrásául a költségvetés működési tartalékát határozza meg. 

Monor Város Polgármestere úgy határoz, hogy a Monor, Strázsahegy Helyi
Építési Szabályzat egyszerűsített eljárásban történő felülvizsgálat keretében
pozitív  elbírálást  kapott  egyedi  kérelmek  esetében  a  kérelmezőknek  kell
vállalni  a  módosítás  rájuk  eső  részének  finanszírozását,  tekintettel  arra,
hogy az ő kérésükre és érdekükben történik a módosítás.

Monor  Város  Polgármestere  felhívja  a  jegyzőt  a  tervezési  és  egyedi
kérelmezőkkel  kötendő  településrendezési  szerződések  aláírásához
szükséges előkészületeket tegye meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Gubán Sándor főépítész
Orosházi Tamás ügyintéző

Tárgy:  Monor  településrendezési  eszközök  teljes  eljárás  keretében  történő  felülvizsgálat
forrásának meghatározása

122/2021. (III. 16.) polgármesteri határozat

Monor Város Polgármestere a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével
elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény  46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörénél  fogva  az  alábbi
döntést hozza: 
Monor  Város  Polgármestere  elfogadja  a  Völgyzugoly  Műhely  Kft.  Monor
településrendezési eszközök teljes eljárás keretében történő felülvizsgálatra
vonatkozó árajánlatában szereplő mindösszesen: 5.715.000 Ft összeget.



Monor Város Polgármestere a Monor Város Önkormányzatára eső 952.500
Ft összeg forrásául a költségvetés működési tartalékát határozza meg.
Monor Város Polgármestere felhívja a jegyzőt, hogy a tervezési szerződés
aláírásához szükséges előkészületeket tegye meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Gubán Sándor főépítész
Orosházi Tamás ügyintéző

Tárgy: Emlékeztető - 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 pályázatról a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. § (8)
bekezdésében foglaltak szerint – pályázattal kapcsolatos döntés

123/2021. (III. 16.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere a
következő döntést hozza:
A  meghirdetett  pályázat  nyertese  döntése  alapján  a  VOLÁNBUSZ
Közlekedési Zártkörűen működő Részvénytársaság (1091 Budapest, Üllői út
191.).
Az árajánlatok értékelése és az Emlékeztető, valamint a személyszállítási
szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 25. (I) bekezdése alapján a
közszolgáltatási  szerződést  Monor  Város  Önkormányzatának  képviselete
nevében megköti az alkalmassági előírásoknak megfelelő, érvényes és az
összességében  legelőnyösebb  ajánlattevő  (100  pont)  a  VOLÁNBUSZ
Közlekedési Zártkörűen működő Részvénytársasággal (1091 Budapest, Üllői
út 131.) a 2021.április 7.- 2023. április 30. közti időszakra, amely időtartam a
két fél egyetértése alapján 2025. április 30-áig meghosszabbítható.

A  nyertes  ajánlattevő  elfogadott  ajánlata,  az  elbírálási  szempontokra  tett
megajánlások:

- igényelt önkormányzati támogatás összege 642 Ft/km, 
- mozgásukban korlátozott személyek utazási feltételét is biztosítani tudja

járműállományon belüli alkalmas járművek arányában, 
- helyi autóbuszvezetőt alkalmaz.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy: Döntés az Opel Vivaro KNB-868 gépjárműre beérkezett vételi ajánlatokkal kapcsolatban

124/2021. (III. 17.) polgármesteri határozat



A  veszélyhelyzet  kihirdetéséről  szóló  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletre
tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében  foglalt  felhatalmazás  alapján  Monor  Város  Polgármestere
hozzájárul,  hogy a KÖVÁL Nonprofit Zrt. a tulajdonában lévő Opel Vivaro
KNB-868  forgalmi  rendszámú  járművet  a  legmagasabb  ajánlatot  adó
érdeklődőnek eladja.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Takár Gábor Jenő vezérigazgató

Tárgy:  Monori  Sándor,  Monor,  Munkácsy  u.  korrekciójára  vonatkozó  kérelme,
településrendezési szerződés megkötése

125/2021. (III. 17.) polgármesteri határozat

Monor Város Polgármestere a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével
elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény  46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörénél  fogva  az  alábbi
döntést hozza: 

Monor Város Polgármestere Monor Város Önkormányzat Képviselő-testületi
tagjainak egyetértésével támogatja Monori Sándor Munkácsy M. utca (6165
hrsz.) korrekciójára vonatkozó kérelmét.

Felhatalmazza  a  polgármestert  és  a  jegyzőt  az  ingatlannal  kapcsolatos
településrendezési szerződés aláírására és egyúttal felhívja a jegyzőt, hogy
az aláírt településrendezési szerződést az ingatlan nyilvántartási bejegyzés
végett küldje meg a körzeti földhivatalhoz.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Gubán Sándor főépítész
Orosházi Tamás ügyintéző

Tárgy:  Üzemképtelen,  ill.  elhagyott  gépjárművek  közterületről  történő  elszállítása,  tárolása
külső cég igénybevételével

126/2021. (III. 17.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Önkormányzatának
Polgármestere elrendeli,  hogy az üzemképtelen gépjárművek közterületről
történő  elszállításának  és  tárolásának  feladatával  Monor  Város
Önkormányzata az MPZ Autómentő Bt.-t (2230 Gyömrő, Csokonai u. 80.)
bízza  meg,  ill.  gondoskodjon  az  erre  vonatkozó  vállalkozási  szerződés
megkötéséről.

Határidő: azonnal



Felelős: Darázsi Kálmán polgármester
dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Forgách Tamás irodavezető
Csernus-Varga Kinga ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatási kérelmek

127/2021. (III. 19.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
Kozák Józsefné 2200 Monor, Beáta u. 10. szám alatti lakosnak 5.000,- Ft
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.)  önkormányzati  rendelet 7.  §  (5)
bekezdésében foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatási kérelmek

128/2021. (III. 19.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
Molnárné Varga Anna 2200 Monor, Tamási Á. u. 11. szám alatti lakosnak
10.000,-  Ft  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.) önkormányzati rendelet 7. §
(5) bekezdésében foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatási kérelmek

129/2021. (III. 19.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény



46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
írásos  előterjesztésnek megfelelően  jóváhagyja,  hogy  Fábián Olga  2200
Monor,  Kolozsvári  u.  14.  szám  alatti  lakos  részére  a  92/2021.  (II.22.)
számú polgármesteri határozat visszavonásra kerüljön és jelen határozattal
részére  a  napi  egyszeri  meleg  étel  (ebéd)  kiszállítással  együtt  kerüljön
megállapításra,  kedvezményesen  50,-  Ft  térítési  díjért,  valamint  a  házi
segítségnyújtás  térítésmentesen  kerül  megállapításra,  figyelemmel  a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi tv. 116. § és a
117. §-okban foglaltakra. 
A támogatás 2021. március 1-jétől 2021. június 30-ig terjedő időszakra szól.
A fellebbezéssel az intézmény vezetője egyetért.
Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető fel.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Új, 80 férőhelyes bölcsőde építésével kapcsolatos döntések

130/2021. (III. 22.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
alábbiak szerint határoz:

Monor Város Önkormányzata a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t (2200
Monor, Kossuth Lajos utca 78-80.) bízza meg az „Új, 80 férőhelyes bölcsőde
létesítése  Monoron”  című,  PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/7  jelű
projekt  megvalósításához  szükséges  nyilvánosság  biztosítása  feladat
ellátásával  nettó  300.000  Ft  +  ÁFA,  bruttó  381.000  Ft  díjért.  Fedezet  a
projekt költségvetése.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Tájékoztató a Vigadó Nonprofit Kft. 2021. évi I-III. havi tevékenységéről

131/2021. (III. 22.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere az
előterjesztés szerint elfogadja a Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit
Kft. 2021. I-III. havi tevékenységéről szóló tájékoztatást.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Hanzelik Andrea ügyvezető



Tárgy: Monori Katasztrófavédelmi Kirendeltség informatikai eszközök beszerzésére vonatkozó
kérelmének a jóváhagyása

132/2021. (III. 23.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre,  Monor  Város  Polgármestere
jóváhagyja a Monori  Katasztrófavédelmi Kirendeltség 317.040 Ft  összegű
informatikai  eszközök  beszerzésére  vonatkozó  kérelmét,  kezdeményezi
ezen eszközök beszerzésének elindítását és a beszerzést követően Monor
Város Önkormányzata képviseletében aláírja az informatikai eszközöknek a
Monori  Katasztrófavédelmi  Kirendeltség  részére  történő  átadásáról
rendelkező adományozási szerződést.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

133/2021. (III. 23.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az írásos
előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, hogy 

Berencsi Zoltán Ferenc 2200 Monor, Batthyány utca 21. szám
alatti  lakosnak  napi  egyszeri  meleg  étel  (ebéd)  kerüljön  megállapításra,
kedvezményesen  50,-  Ft  térítési  díjért,  elszállításáról  kérelmező  maga
gondoskodik.
A támogatás 2021. április 1-jétől 2022. március 31-ig terjedő időszakra szól.
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.
Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

134/2021. (III. 23.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
írásos előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, hogy 

Koncz Henrietta 2200 Monor, Liliom utca 92/A. szám



alatti  lakosnak  napi  egyszeri  meleg  étel  (ebéd)  kerüljön  megállapításra,
kedvezményesen  450,-  Ft  térítési  díjért,  elszállításáról  kérelmező  maga
gondoskodik.
A támogatás 2021. április 1-jétől 2022. március 31-ig terjedő időszakra szól.
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.
Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

135/2021. (III. 23.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
írásos előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, hogy 

Boskó Ferenc 2200 Monor, Laposhegy utca 14. szám
alatti  lakosnak  napi  egyszeri  meleg  étel  (ebéd)  kerüljön  megállapításra,
térítésmentesen, elszállításáról kérelmező maga gondoskodik.
A támogatás 2021. április 1-jétől 2022. március 31-ig terjedő időszakra szól.
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.
Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

136/2021. (III. 23.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
írásos előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, hogy 

Fűri András 2200 Monor, Kistemplom utca 8. szám
alatti  lakosnak  napi  egyszeri  meleg  étel  (ebéd)  kerüljön  megállapításra,
térítésmentesen, elszállításáról kérelmező maga gondoskodik.
A támogatás 2021. április 1-jétől 2022. március 31-ig terjedő időszakra szól.
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.
Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése



137/2021. (III. 23.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
írásos előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, hogy 

Vidák István Monor, lakcímnélküli,
a tartózkodási helye: 2200 Monor, Nemzetőr utca 52. szám

alatti  lakosnak  napi  egyszeri  meleg  étel  (ebéd)  kerüljön  megállapításra,
térítésmentesen, elszállításáról kérelmező maga gondoskodik.
A támogatás  2021.  március  16-tól  2022.  március  31-ig  terjedő időszakra
szól.
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.
Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

138/2021. (III. 23.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
írásos előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, hogy 

Stojka Ferencné 2200 Monor, Kiss Ernő utca 4/2. fsz. 1. szám
alatti  lakosnak  házi  segítségnyújtás  kerüljön  megállapításra,
térítésmentesen.
A támogatás 2021. március 3-tól 2022. március 31-ig terjedő időszakra szól.
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.
Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

139/2021. (III. 23.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
írásos előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, hogy 

Árki Lajos Monor, lakcím nélküli,
a tartózkodási helye: 2200 Monor, Petőfi Sándor utca 12. szám

alatti  lakosnak  napi  egyszeri  meleg  étel  (ebéd)  kerüljön  megállapításra,
térítésmentesen, elszállításáról kérelmező maga gondoskodik.
A támogatás  2021.  március  10-től  2022.  március  31-ig  terjedő időszakra
szól.
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.



Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: A 126/2021 (III. 17.) számú polgármesteri határozat módosítása

140/2021. (III. 23.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre,  Monor  Város  Polgármestere
tudomásul  veszi  és  elfogadja  Molnár  Péter  Zoltán  kérését,  és  ennek
megfelelően úgy módosítja a 126/2021. (III. 17.) polgármesteri határozatot,
hogy az üzemképtelen gépjárművek közterületről történő elszállításának és
tárolásának feladatával Monor Város Önkormányzata az MPZ FORWARD
Kft.-t (2230 Gyömrő, Csokonai u. 80.) bízza meg, ill.  gondoskodik az erre
vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséről.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Csernus-Varga Kinga ügyintéző

Tárgy: Okos Város - döntés szoftverbeszerzési II. eljárás megindításáról

141/2021. (III. 24.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.) Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre,  Monor  Város  Polgármestere
jóváhagyja,  hogy  a  „Települési  mobilapplikáció  továbbfejlesztése  a
Monor  okos  város  projekt  keretében”  tárgyú  beszerzési  igény  a
KM02SWF17  azonosítószámú keretmegállapodás  2.  része  keretében
kerüljön  megvalósításra,  verseny  újranyitással,  amennyiben  a
keretmegállapodáshoz történő önként csatlakozást ill. az igényt a DKR-ben
engedélyezik. 
A tervezett beszerzések becsült értéke: 18.719.544,- Ft + áfa.
Monor  Város  Polgármestere  egyidejűleg  elfogadja  e  beszerzéshez
kapcsolódó eljárásindító dokumentumot, az ehhez kapcsolódó csatlakozási
nyilatkozatot, valamint beszerzésre vonatkozó műszaki leírást és jóváhagyja
az eljárásnak a fenti módon történő megindítását.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Rajki László ügyvezető



Tárgy:  Monor,  Vörösmarty  utca  16.  számú  ingatlanon  zárt  csapadékvíz  elvezető  csatorna
kialakítása - pályázattal kapcsolatos döntés

142/2021. (III. 29.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere a
következő döntést hozza:
A Közbeszerzési  munkacsoport  javaslata alapján Monor,  Vörösmarty utca
közterületéről  a  16.  számú  ingatlan  (Hrsz.:  5727)  területén  átvezető,
csapadékvíz  elvezetésre  szolgáló  nyílt  árok  ingatlanon  belüli  átépítésre,
felszín alatti  zárt csapadékvíz elvezető csatorna kialakításra (Zólyom utca
irányába az 5311 hrsz.-ú  önkormányzati  ingatlanig)  kivitelezési  munkákra
vonatkozó  legalacsonyabb  árajánlatot  megadó  LACZKÓ  TEAM  KFT.
(Képviseli: Laczkó Lóránt ügyvezető – 2253 Tápióság, Szentmártonkátai út
69.)  bruttó  1.626.616,-  forintos  ajánlatát  elfogadom.  A  kiválasztott
Ajánlattevővel  a  Monor,  Vörösmarty  utca  16.  számú  ingatlanon  zárt
csapadékvíz  elvezető  csatorna  kialakítása  kapcsán  kivitelezési  munkákra
vonatkozó Vállalkozási Szerződés megkötéséről gondoskodom.
Az árajánlatban megnevezett kivitelezési munka díjának (bruttó 1.626.616,-
Ft) fedezetét a 2021. évi költségvetés tartalmazza.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy: Okos Város - döntés szoftverbeszerzési II. eljárás megindításáról

143/2021. (III. 29.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)   Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere a
141/2021.  (III.  24.)  polgármesteri  határozatot  akként  módosítja,  hogy  a
„Települési  mobilapplikáció  továbbfejlesztése  a  Monor  okos  város  projekt
keretében” tárgyú tervezett beszerzések becsült  értékét 17.187.945,- Ft +
áfa  összegben  határozza  meg,  egyebekben  a  141/2021.  (III.  24.)
polgármesteri  határozat  jelen  módosítással  nem  érintett  rendelkezéseit
változatlan formában megtartva.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Rajki László ügyvezető

Tárgy: VEKOP Szoc.rehab. projekttel kapcsolatos döntések

144/2021. (III. 30.) polgármesteri határozat



Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
alábbiak szerint határoz:

Monor Város Önkormányzata a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t (2200
Monor, Kossuth Lajos u. 78-80.) bízza meg a VEKOP-6.2.2-15-2020-00007
azonosító  számú,  „A  monori  „tabán”  társadalmi  és  fizikai  rehabilitációja”
című projekt  menedzsmenti  feladatainak ellátásával  nettó  4.724.400 Ft  +
ÁFA, bruttó 5.999.988 Ft díjért. Fedezet a projekt költségvetése.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy: VEKOP Szoc.rehab. projekttel kapcsolatos döntések

145/2021. (III. 30.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
alábbiak szerint határoz:

Monor Város Önkormányzata a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t (2200
Monor, Kossuth Lajos u. 78-80.) bízza meg a VEKOP-6.2.2-15-2020-00007
azonosító  számú,  „A  monori  „tabán”  társadalmi  és  fizikai  rehabilitációja”
című projekt nyilvánosság biztosítása feladat ellátásával nettó 239.000 Ft +
ÁFA, bruttó 303.530 Ft díjért. Fedezet a projekt költségvetése.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Kistói úszó szökőkút javítása

146/2021. (III. 30.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.(I.29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy
határoz,  hogy  elfogadja  a  Ganz  Hydro  Kft.  235.800,-Ft+27%ÁFA,  azaz
bruttó  299.466-Ft  összegű ajánlatát  a  Kistói  úszó  szökőkút  javítására  és
intézkedik a javítási feladat vállalkozásba adására, a szerződés aláírására.
Forrása a működési tartalék.

Határidő: 2021. április 30.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester



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

Tárgy: Forrás meghatározás

147/2021. (III. 31.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)   Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
előterjesztésben  foglaltak  alapján  úgy  dönt,  hogy  Monor  Város
Önkormányzata  Monor  város  területén  térítésmentesen  biztosítja  a  covid
szűrőbusz parkolását, továbbá szintén térítésmentesen biztosítja a KÖVÁL
Np.  Zrt.-n  keresztül  a  szűrőbusz  személyzetének  napi  étkeztetését.  A
KÖVÁL  Np.  Zrt.  havonta  nyújt  be  összesített  számlát  Monor  Város
Önkormányzata  részére.  A  kiadás  fedezete  a  2021.  évi  költségvetés  vis
major tartaléka.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető

Tárgy: Döntés a Humanitárius település cím megújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról

148/2021. (III. 31.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestereként
jóváhagyom  a  Magyar  Vöröskereszt  Humanitárius  település  cím
megújítására vonatkozó pályázat benyújtását 2021. évre.

Határidő: 2021. március 31.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy: Térítési díjak felülvizsgálata

149/2021. (III. 31.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)   Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestereként
a  hatályos  térítési  díjak  mértékét  változatlan  összegben,  változatlan
feltételekkel a jóváhagyom 2021. évre, tekintettel arra, hogy a koronavírus-
világjárvány  nemzetgazdaságot  érintő  hatásának  enyhítése  érdekében



szükséges  gazdasági  intézkedésről  szóló  603/2020.  (XII.  18.)  Kormány
rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a térítési díj összege nem állapítható
meg a 2021. január 1-jén hatályos összegnél magasabb mértékben 2021.
december 31-ig.

Egyidejűleg  az  önköltségszámítás  alapján  a  bölcsődei  étkezés
vonatkozásában  2021.  évre  az  alábbi  nyersanyagnorma  felhasználást
engedélyezem.

Étkezés típusa Bruttó térítési díj (Ft/adag) Bruttó nyersanyag norma
(Ft/adag)

reggeli 85 90

tízórai 40 40

ebéd 200 210

uzsonna 85 90

napi 4-szeri étkezés 410 430

Határidő: 2021. április 1-től
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy: Beérkezett pályázatok elbírálása I.

150/2021. (IV. 1.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.(I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere –
figyelembe véve a képviselő-testületi tagok véleményét – úgy határoz, hogy
elfogadja Nagy Viktor (2200 Monor, Ybl Miklós u. 8.) 4.807.087,- Ft + Áfa
összegű pályázatát  a  Monor,  Tó  utca 13284/13  hrsz.-ú,  640  m2 területű,
beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra.

Határidő: 2021. április 30.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Bokros Károlyné ügyintéző

Tárgy: Beérkezett pályázatok elbírálása II.

151/2021. (IV. 1.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere –
figyelembe véve a képviselő-testületi tagok véleményét – úgy határoz, hogy



a Bajcsy-Zs. u. 2. sz. alatti, 6706 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása érdekében
további  egyeztetést  kezdeményez  a  vételi  ajánlatot  benyújtó,  dr.  Mazur
Máriával  (2234  Maglód,  Liszt  F.  u.  2/b.),  dr.  Hrabéczy  Miklóssal  (1173
Budapest, 518. u. 14.), valamint a DMSZ Invest Ingatlanfejlesztő Kft.-vel
(Székhely: 2220 Vecsés, Új Ecseri út 1.).

Az egyeztetés főbb pontjai:
1. Településrendezési Szerződés kötése
2. Beépítési vázlatterv
3. Látványterv
4. Parkolást hogyan kívánja megoldani
5. Kivitelezés ütemezése
6. Kivitelezői referencia, kivitelezői szerződés/előszerződés
7. Beruházás  finanszírozásának  bemutatása,  rendelkezésre  álló  forrás

igazolása
8. A cipőboltot szeretnénk, ha továbbra is a megszokott helyen működne

tovább. Mit ajánlanak a pályázók, mekkora üzlethelyiséget, és az épület
mely  részén,  az  építés  ideje  alatt  a  cipőbolt  elhelyezésére  van-e
alternatívájuk.

Felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt,  hogy  az  egyeztetést  a  fentiek  szerint
folytassák  le,  és  annak  eredményéről  tájékoztassák  a  Képviselő-testületi
tagokat.  Az  egyeztetés  eredményének  ismeretében  határoz  a  döntés-
előkészítés további ütemezéséről.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
1.-3. pontok tekintetében:Gubán Sándor főépítész

Orosházi Tamás ügyintéző
4. pont tekintetében: Csernus-Varga King ügyintéző
5., 6. pont tekintetében: Kerepeszki Ildikó irodavezető
7. pont tekintetében: Forgách Tamás irodavezető
8. pont tekintetében: Bokros Károlyné ügyintéző

Tárgy: Intézmények karbantartási, felújítási igényei a 2021-es évre

152/2021. (IV. 1.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.) Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy
határoz,  hogy  az  intézmények  karbantartási,  felújítási  igényeiből  az  erre
elkülönített forrásból a következő munkák kerüljenek elvégzésre:

Ingatlanok Tervezett fenntartási,
felújítási munka

Várható
becsült

költség (Ft)

Bölcsőde
 

Játszóudvar kerítés csere 600 000 

Villamos hálózat átalakítása érintésvédelmi felülvizsgálat alapján 500 000 

Fűtésrendszer karbantartás 200 000 

Összesen: 1 300 000

Kossuth
Lajos
Óvoda

Tűz-, és villámvédelmi felülvizsgálat alapján kisebb javítások 500 000 

Gazdasági bejárat aszfaltozása vagy betonozása 800 000 

Tornaszoba festése, beázás javítása 300 000 



 

Régi épület tetőcserepeinek átvizsgálása, pótlása 300 000 

Új épületben mosdócsapok, gyermek wc tartályok cseréje 200 000 

Bejárati ajtónál vakolat javítás 200 000 

Összesen: 2 300 000 

Petőfi
Óvoda

 

Villámvédelmi felülvizsgálat alapján kisebb javítások 500 000

Külső világítás korszerűsítése 300 000

Csoportszoba falvizesedés javítása (festés) 500 000

Udvar árnyékolásnak folytatása 1 000 000

Tisztasági meszelés/festés 800 000

Összesen: 3 100 000

Mesevár
Óvoda

Főbejárat előtti tetőrész csatornázása 300 000

Csoportszobák előtti terasz árnyékolása 1 000 000

Összesen: 1 300 000

Szivárvány
Óvoda

 

Teraszra árnyékoló telepítése 1 000 000

Külső világítás korszerűsítése 200 000

Gyermekmosdó csaptelepek cseréje 150 000

Festés (csoportszoba, mosdó) 200 000

Összesen: 1 550 000

Tesz-Vesz
Óvoda

 

Villámvédelmi felülvizsgálat alapján kisebb javítások 200 000

Villamosbiztonsági felülvizsgálat 80 000

Folyosó járólap csere 1 500 000

5 csoportszoba festése 1 500 000

4 csoportszoba ablakaira redőny felszerelése 1 000 000

Összesen: 4 280 000

Gondozási
Központ

 

Érintés-, villám-, és tűzvédelmi felülvizsgálat alapján kisebb 
javítások 500 000

Tálalókonyha festése 100 000

Kerékpártároló vakolása, festése, aljzat betonozása, ajtócsere 500 000

Külső vakolat javítása 200 000

4 darab ajtó cseréje 600 000

Főbejárat korlátjának javítása 100 000

Kovácsoltvas kerítés javítása, festése 300 000

Összesen: 2 300 000

Könyvtár
 

Érintésvédelmi felülvizsgálat alapján kisebb javítások 500 000

Tágulási tartály javítása/cseréje 400 000

Ifjúsági könyvtár padlóburkolat csere 600 000

Helytörténeti múzeum radiátor csere 100 000
Lépcsőfeljáró feletti kiugró födém esővíz elvezető csatorna 
kialakítása 500 000

Összesen: 2 100 000

Városháza
 

Érintésvédelmi felülvizsgálat alapján kisebb javítások 500 000
Statikai vizsgálat (Okmányiroda fölötti födém túlzott lehajlásának 
gyanúja) 300 000

Kaputechnika javítása, beléptető rendszer átalakítása 2 000 000

Összesen: 2 800 000

Mindösszesen: 21     030 000  



Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Fekete Lívia ügyintéző

Tárgy: Monori Rendőrkapitányság 2020. évi beszámolója

153/2021. (IV. 1.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.) Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre,  Monor  Város  Polgármestere
elfogadja a beszámolót Monor város közbiztonságának helyzetéről, a Monori
Rendőrkapitányság 2020. évi, a közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről
és  az  azokkal  kapcsolatos  feladatokról,  megköszöni  a  Monori
Rendőrkapitányság eddigi tevékenységét, és további jó munkát kíván.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Csipler Norbert r. alezredes kapitányságvezető

Tárgy: Monor-Nagytemplomi Református Egyházközség támogatási kérelme

154/2021. (IV. 1.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.) Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre,  Monor  Város  Polgármestere
támogatja  a  Monor-Nagytemplomi  Református  Egyházközség  kérelmét,
1.000.000,-  Ft-ot  biztosít  a  templom  tetőhéjazatának  cseréjéhez  az
intézményi felújítási keret terhére, tekintettel arra, hogy a 251/2018. (IV. 19.)
KT  határozattal  ugyanilyen  mértékű  támogatást  biztosított  a  Képviselő-
testület a Római Katolikus Egyháznak a katolikus templom felújításához.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy:  Döntés  az  ügyeleti  alapellátás  közbeszerzési  dokumentációjának  elfogadásáról  és  a
közbeszerzési terv módosításáról

155/2021. (IV. 8.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá



kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestereként 

- elfogadom az ügyeleti  alapellátás jövőbeni közös megszervezésének és
működtetésének  biztosítása  érdekében  a  2020.  december  23.  napján
megkötött együttműködési megállapodás módosítását,

- elfogadom az ügyeleti alapellátás 2021. július 1. napjától 2023. június 30.
napjáig terjedő időszakra történő biztosítására kiírásra kerülő közbeszerzés
dokumentációját,

- elfogadom Monor Város Önkormányzata közbeszerzési tervének 2. számú,
az  ügyeleti  alapellátás  biztosítására  vonatkozó  közbeszerzéssel  történő
módosítását.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy: Települési létfenntartási támogatási kérelmek

156/2021. (IV. 12.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)   Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
Lakatos Rozália 2200 Monor, Liszt F. u. 35. szám alatti lakosnak három
alkalommal – április,  május, június – 10.000,- Ft összeg erejéig 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.) önkormányzati rendelet 7. § (2) és (5)
bekezdésében foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Vigadó étterem elektromos felújítása

157/2021. (IV. 13.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere az
előterjesztés szerint elfogadj a Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit
Kft. tájékoztatását a Vigadó étterem elektromos rendszerének felújításáról.
Továbbá hozzájárul,  hogy a  Vigadó Nonprofit  Kft.  a felújítási  munkadíját,
2.850.000,- Ft-ot, Farkas Tamás egyéni vállalkozó részére, a munkák teljes
körű  elvégzését  követően,  a  vállalkozási  szerződés  szerint  kifizesse,
melynek fedezete a 2020. évi fejlesztési támogatás.



Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Hanzelik Andrea ügyvezető

Tárgy:  Monor Város közterületein történő favágási és faápolási munkák kapcsán meghozott
döntés

158/2021. (IV. 14.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere a
következő döntést hozza: A D – Fasor Kft. ajánlatát elfogadja, az ajánlatban
szereplő  helyszíneken  elvégzendő  faápolási  munkákat  megrendeli.  A
szolgáltatás  ellenértékét  bruttó  1.004.570  Ft-ot  a  2021.  évi  működési
céltartalék terhére biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Forgách Tamás irodavezető
Kása Zoltán ügyintéző

Tárgy: KÖVÁL Zrt. vezérigazgatójának választása

159/2021. (IV. 14.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestereként
a  KÖVÁL  Nonprofit  Zrt.  vezérigazgatói  feladatainak  ellátására  –
munkaviszonyban  történő  foglalkoztatás  keretében  -  Rajki  László  Bélát
választom  meg  2021.  május  1.  napjától  kezdődő  5  évi  időtartamra.  A
vezérigazgató  a  köztulajdonban  álló  gazdasági  társaságok  takarékosabb
működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdése alapján nem
részesül javadalmazásban.
Egyidejűleg, megköszönve az eddigi tevékenysége során végzett munkáját
felhatalmazom  Takár  Gábor  Jenő  jelenlegi  vezérigazgatót,  hogy  az  új
vezérigazgatónak  a  cégjegyzékben  való  átvezetéséhez,  és  a  képviselet
bejelentéséhez szükséges intézkedéseket megtegye.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Takár Gábor Jenő vezérigazgató

Tárgy: Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti terv 1. sz. módosítása

160/2021. (IV. 14.) polgármesteri határozat



Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
alábbiak szerint határoz:
Monor  Város  Önkormányzata  szerződést  köt  a  Monori  Városfejlesztő
Nonprofit  Kft-vel  (2200 Monor,  Kossuth Lajos u.  78-80.)  a Társaság által
koordinált projektek („Strázsa-hegyi élménypark kialakítása”, „Strázsa-hegyi
játszótér  kialakítása”,  „Napsugár  Óvoda  bővítés  tervezése”  „Új,  80
férőhelyes  bölcsőde  építése”  menedzsmenti  feladatainak  2021.  évi
ellátására nettó 5.500.000 Ft + ÁFA, bruttó 6.985.000 Ft díjért. Fedezet a
2021. évi költségvetés működési céltartaléka.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti terv 1. sz. módosítása

161/2021. (IV. 14.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
alábbiak szerint határoz:
Elfogadja a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének 1.
sz. módosítását.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

162/2021. (IV. 14.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
írásos előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, hogy 

Gyenes Ferenc 2200 Monor, Bercsényi utca 16/A. szám
alatti lakosnak napi egyszeri meleg étel (ebéd) kiszállítással együtt kerüljön
megállapításra térítésmentesen.
A támogatás 2021. május 2-től 2022. április 30-ig terjedő időszakra szól.
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.
Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal



Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

163/2021. (IV. 14.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
írásos előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, hogy 

Fazekas Károly 2200 Monor, Laposhegy 009808 hrsz.
alatti  lakosnak  napi  egyszeri  meleg  étel  (ebéd)  kerüljön  megállapításra
térítésmentesen, elszállításáról kérelmező maga gondoskodik.
A támogatás 2021. május 2-től 2022. április 30-ig terjedő időszakra szól.
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.
Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

164/2021. (IV. 14.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
írásos előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, hogy 

Újvári István 2200 Monor, Kisfaludi utca 64. szám
alatti  lakosnak  napi  egyszeri  meleg  étel  (ebéd)  kerüljön  megállapításra
kedvezményesen  50,-  Ft  térítési  díjért,  elszállításáról  kérelmező  maga
gondoskodik.
A támogatás 2021. május 2-től 2022. április 30-ig terjedő időszakra szól.
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.
Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

165/2021. (IV. 14.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
írásos előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, hogy 

Szilágyi Józsefné 2200 Monor, Szilágyi Dezső utca 21. szám



alatti lakosnak napi egyszeri meleg étel (ebéd) kiszállítással együtt kerüljön
megállapításra, kedvezményesen 300,- Ft térítési díjért.
A támogatás 2021. május 2-től 2022. április 30-ig terjedő időszakra szól.
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.
Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: A 124/2021. (III. 17.) polgármesteri határozat javítása

166/2021. (IV. 15.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere a
124/2021.  (III.  17.)  polgármesteri  határozatot  akként  módosítja,  hogy  a
Monor Város Önkormányzata adja el a tulajdonában lévő Opel Vivaro KNB-
868  forgalmi  rendszámú  járművet  a  legmagasabb  ajánlatot  adó
ajánlattevőnek.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Takár Gábor Jenő vezérigazgató

Tárgy: Monor Okos Város projekttel kapcsolatos döntések

167/2021. (IV. 15.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestereként
hozzájárulok  a  „Monor  Okos  Város”  projekthez  kötött,  „IT  biztonsági
informatikai  szakértelem  beszerzése  a  Monor  Okos  Város  projekt
megvalósítása során” tárgyú szerződés módosításához a teljesítési határidő
2021. szeptember 30. napjára történő változtatása tárgyában.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy: Menetrend szerinti helyi buszjárat – VOLÁNBUSZ Zrt. megküldött 2020. évi beszámolója

168/2021. (IV. 21.) polgármesteri határozat



Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
elfogadja  a  VOLÁNBUSZ  Zrt.  által  megküldött  Monor  Város  helyi
közforgalmú  közlekedési  feladatainak  ellátásáról  szóló  2020.  évi
beszámolót.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy: Monor Város Kerékpárforgalmi Koncepciója

169/2021. (IV. 21.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
elfogadja Monor Város Kerékpárforgalmi Koncepcióját.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Herner István ügyintéző

Tárgy: Tájékoztató a szabadtéri, városi nagyrendezvényekről

170/2021. (IV. 21.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
előterjesztés szerint elfogadja a Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit
Kft.  2021.  évi  nagyrendezvényekről  szóló  tájékoztatóját.  Azok
szervezéséhez az  előterjesztés  szerint,  aktuális  járványügyi  intézkedések
betartásával hozzájárul.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Hanzelik Andrea ügyvezető

Tárgy: Nagycsaládosok Monori Egyesülete elhelyezésének kérdései

171/2021. (IV. 25.) polgármesteri határozat



Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere –
figyelembe véve a képviselő-testületi tagok véleményét – úgy határoz, hogy
2021.  május  1.  napjától  határozatlan  időtartamra,  térítésmentesen  bérbe
adja a Nagycsaládosok Monori Egyesülete részére a Monor Petőfi S. u. 12.
sz. alatti, 2452/A/6 társasházi albetét 52,38 m2 alapterületű raktárhelyiségét
raktározási célra, valamint a 24 m2 alapterületű 2452/A/5 társasházi albetétet
irodahelyiség kialakítása céljára.

Úgy határoz továbbá, hogy 4.076.627 Ft összegben ismeri el és fizeti meg a
Nagycsaládosok  Monori  Egyesületének  a  Monor,  Táncsics  M.  u.  23.  sz.
alatti  ingatlanon,  a  térítésmentes  használat  ideje  alatt  elvégzett
állagmegóvó,  értéktartó  ráfordításait,  melynek  fedezete  a  működési
céltartalék.
A  megállapodásban  ki  kell  kötni,  hogy  a  fenti  összeget  az  Egyesület
visszaforgatja a Petőfi S. u. 12. sz. alatti bérlemény felújításába.

Határidő: 2021. április 30.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy:  Kovács  Gábor,  Monor,  0350/119  hrsz.  alatti  ingatlanra  vonatkozó  HÉSZ  módosítási
kérelme

172/2021. (IV. 21.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere a
Völgyzugoly  Műhely  Kft.  tervezőinek  javaslatát  figyelembe  véve  nem
támogatja Kovács Gábor, Monor, 0350/119 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó
HÉSZ módosítási kérelmét.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Gubán Sándor főépítész
Orosházi Tamás ügyintéző

Tárgy:  Lakatos Zoltán, Monor,  Kossuth L. u. 131. sz.,  5781 hrsz. alatti  ingatlanra vonatkozó
HÉSZ módosítási kérelme

173/2021. (IV. 21.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere a
Völgyzugoly  Műhely  Kft.  tervezőinek  javaslatát  figyelembe  véve  nem



támogatja Lakatos Zoltán, Monor,  Kossuth L. u. 31.  sz.,  5781 hrsz.  alatti
ingatlanra vonatkozó HÉSZ módosítási kérelmét.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Gubán Sándor főépítész
Orosházi Tamás ügyintéző

Tárgy: Veresné Dr. Kispál Ágnes, Monor, 0379/5 hrsz. alatti ingatlan belterületbe csatolására és
Kisvárosias lakóterületté való átminősítésére vonatkozó HÉSZ módosítási kérelme

174/2021. (IV. 21.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere a
Völgyzugoly  Műhely  Kft.  tervezőinek  javaslatát  figyelembe  véve  nem
támogatja  Veresné  Dr.  Kispál  Ágnes,  Monor,  0379/5  hrsz.  alatti  ingatlan
belterületbe  csatolására  és  Kisvárosias  lakóterületté  való  átminősítésére
vonatkozó HÉSZ módosítási kérelmét.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Gubán Sándor főépítész
Orosházi Tamás ügyintéző

Tárgy: VEKOP Szoc.rehab. projekttel kapcsolatos döntés

175/2021. (IV. 23.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
alábbiak szerint határoz:

Monor  Város  Önkormányzata  a  Vakondok  '97  Tervező  Iroda  Kft-t  (6800
Hódmezővásárhely, Rudnay Gyula u. 24/A) bízza meg a VEKOP-6.2.2-15-
2020-00007  azonosító  számú,  „A  monori  „tabán”  társadalmi  és  fizikai
rehabilitációja”  című  projekt  tervezési  feladatainak  ellátásával  nettó
5.512.000  Ft  +  ÁFA,  bruttó  7.000.240  Ft  díjért.  Fedezet  a  projekt
költségvetése.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése



176/2021. (IV. 26.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
írásos előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, hogy 

Kolompár Józsefné 2200 Monor, Cinka Panna utca 1/4. szám
alatti lakosnak napi egyszeri meleg étel (ebéd) kiszállítással együtt kerüljön
megállapításra kedvezményesen 50,- Ft térítési díjért.
A támogatás 2021. május 2-től 2022. április 30-ig terjedő időszakra szól.
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.
Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

177/2021. (IV. 26.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
írásos előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, hogy 

Lakatos Rozália 2214 Pánd, Margaréta utca 20.,
tartózkodási helye: 2200 Monor, Liszt Ferenc utca 35. szám

alatti lakosnak napi egyszeri meleg étel (ebéd) kiszállítással együtt kerüljön
megállapításra térítésmentesen.
A támogatás 2021. március 29-től 2022. április 30-ig terjedő időszakra szól.
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.
Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monor Okos Város projekttel kapcsolatos döntések

178/2021. (IV. 26.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestereként
a  „Monor  Okos  Város”  projekt  keretében  a  Digitális  Kormányzati
Ügynökséggel a szoftverfejlesztésekre és informatikai eszközbeszerzésekre
vonatkozó  KM01NET18  keret  megállapodáshoz  történő  csatlakozással
megvalósuló  WI-FI  alprojekt  értékét  36.709.881  Ft  +  Áfa  összegben,
szállítási  és  beüzemelési  végteljesítési  határidejét  2021.  december  15.
napjában határozom meg.

Határidő: azonnal



Felelős: Darázsi Kálmán polgármester
dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Forgách Tamás irodavezető

Tárgy: Monori Polgárőr Közhasznú Egyesület tetőjavítással kapcsolatos kérelme

179/2021. (IV. 28.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy
határoz, hogy támogatja a Monori Polgárőr Közhasznú Egyesület által bérlet
Monor, Deák Ferenc utca 12. szám alatti épület meghibásodott tetőrészének
javítását,  ezért  a  Monori  Polgárőr  Közhasznú  Egyesület  költségvetésben
biztosított  2021. évi 1.500.000 Ft-os támogatási  összegét 1.730.000 Ft-ra
megemeli.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Fekete Lívia ügyintéző

Tárgy:  KÖVÁL  Np.  Zrt.  nyersanyagbeszerzésre  vonatkozó  közbeszerzésének  közbenső
döntése

180/2021. (IV. 28.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestereként
a KÖVÁL Nonprofit Zrt. által „Élelmiszertermékek és alapanyagok szállítása
a KÖVÁL Nonprofit Zrt. részére 10 részajánlati körben határozott időtartamra
(2021.08.31.-ig),  vagy  a  keretösszegek  kimerüléséig”  tárgyban  indított,  a
Kbt.  81.  §  (1)  bekezdése  szerinti  uniós  értékhatárt  elérő  értékű  nyílt
közbeszerzési  eljárásban  a  Bíráló  Bizottság  2021.04.26.-i  javaslatát
elfogadva az alábbi döntést hozom:

Food Man 2020 Kft. (1171 Budapest, Postamester utca 17.)
Az  Ajánlattevő  ajánlatát  a  Kbt.  73.  §  (1)  bekezdés  e)  pontja  alapján
ÉRVÉNYTELENNÉ nyilvánítom az 1. ajánlati rész esetében.

Chef Market Zrt. (2161 Csomád, József Attila utca 73.)
Az  Ajánlattevő  ajánlatát  a  Kbt.  73.  §  (1)  bekezdés  e)  pontja  alapján
ÉRVÉNYTELENNÉ nyilvánítom az 1. és 4. ajánlati részek esetében.

NASZÁLYTEJ Tejfeldolgozó Zrt. (2600 Vác, Deákvári fasor 10.)
Az Ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja, valamint a Kbt.
73.  §  (1)  bekezdés  f)  pont  fb)  alpontja  alapján  ÉRVÉNYTELENNÉ
nyilvánítom a 4. ajánlati rész esetében.



Király Sütő Zrt. (2330 Dunaharaszti, Király utca 3.)
Az  Ajánlattevő  ajánlatát  a  Kbt.  73.  §  (1)  bekezdés  e)  pontja  alapján
ÉRVÉNYTELENNÉ nyilvánítom a 3. ajánlati rész esetében.

Zsiros Sándor egyéni vállalkozó (2200 Monor, Dobó István u. 2.)
Az  Ajánlattevő  ajánlatát  a  Kbt.  73.  §  (1)  bekezdés  e)  pontja  alapján
ÉRVÉNYTELENNÉ nyilvánítom az 5. ajánlati rész esetében.

Alfa-Meat Kereskedelmi Kft. (1182 Budapest, Tölgyesi Utca 6/b.)
Az  Ajánlattevő  ajánlatát  a  Kbt.  73.  §  (1)  bekezdés  e)  pontja  alapján
ÉRVÉNYTELENNÉ nyilvánítom a 7. ajánlati rész esetében.

MORTAK FRUIT Kft. (1157 Budapest, Nyírpalota Út 5. fszt. 2.)
Az  Ajánlattevő  ajánlatát  a  Kbt.  73.  §  (2)  bekezdése  alapján
ÉRVÉNYTELENNÉ nyilvánítom a 9. ajánlati rész esetében.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
KÖVÁL Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

Tárgy: A KÖVÁL Nonprofit Zrt. egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági mellékletei

181/2021. (IV. 30.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestereként
az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadom a KÖVÁL Nonprofit Zrt.
2020.  évi  egyszerűsített  éves  beszámolójának  főösszegeit  az  alábbiak
szerint:

Értékesítés nettó árbevétele: 453.606 e Ft
Egyéb bevételek: 380.386 e Ft
Adózás előtti eredmény: 19.925 e Ft
Társasági adó fizetési kötelezettség: 0 e Ft
Adózott eredmény (nyereség): 19.925 e Ft
Mérleg eszközök és források összege egymással egyezően: 623.787 e Ft

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Takár Gábor Jenő vezérigazgató

Tárgy: A KÖVÁL Nonprofit Zrt. egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági mellékletei

182/2021. (IV. 30.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestereként
jóváhagyom, hogy a KÖVÁL Nonprofit  Zrt.  2020.  évi  19.925 e Ft  mérleg
szerinti eredményét a Társaság eredménytartalékba helyezze.



Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Takár Gábor Jenő vezérigazgató

Tárgy: A KÖVÁL Nonprofit Zrt. egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági mellékletei

183/2021. (IV. 30.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestereként
az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadom a KÖVÁL Nonprofit Zrt.
2020. évi működéséről szóló közhasznúsági jelentést.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Takár Gábor Jenő vezérigazgató

Tárgy: A KÖVÁL Nonprofit Zrt. egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági mellékletei

184/2021. (IV. 30.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestereként
az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadom a KÖVÁL Nonprofit Zrt.
2020. évi gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói jelentést.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Takár Gábor Jenő vezérigazgató

Tárgy: A KÖVÁL Nonprofit Zrt. egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági mellékletei

185/2021. (IV. 30.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestereként
az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadom a KÖVÁL Nonprofit Zrt.
2020. évi gazdálkodásáról szóló Felügyelő Bizottsági jelentést.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Takár Gábor Jenő vezérigazgató



Tárgy: A KÖVÁL Nonprofit Zrt. egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági mellékletei

186/2021. (IV. 30.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestereként
a 152/2020. (II. 27.) KT határozatot úgy módosítom, hogy a KNB-868 Opel
Vivaro  kisbusz  értékesítéséből  származó  bevételt  Monor  Város
Önkormányzata nem adja át a KÖVÁL Np. Zrt.-nek.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Takár Gábor Jenő vezérigazgató

Tárgy: A KÖVÁL Nonprofit Zrt. egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági mellékletei

187/2021. (IV. 30.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestereként
elfogadom, hogy az 5/2020. (I. 23.) KT határozatban meghatározott 15 millió
forint fejlesztési forrást a KÖVÁL Np. Zrt. az alábbi célra használta fel:

Ssz. AZ ESZKÖZ MEGNEVEZÉSE  BESZERZÉSI
NETTÓ ÉRTÉK 

Fejlesztési
támogatás

Támogatás
aránya

a b  c d e=d/c%

1. Kukásautó RVT-140 3 814 919 1 900 000 49,8%

2. Renault Kangoo RXB-160 1 308 340 1 308 340 100,0%

3. Renault Kangoo RXB-161 1 308 340 1 308 340 100,0%

4. Elekthermax 20 l-es olajsütő Jászai 351 180 351 180 100,0%

5. Húsdaráló Jászai 140 000 140 000 100,0%

6. 81T-126 tárolópolc 4 szintes Jászai 106 000 106 000 100,0%

7. EK013/2020 Tárolópolc 5 szintes Jászai 225 000 225 000 100,0%

8. Kétmedencés mosogató Jászai 154 000 154 000 100,0%

9. GA-20-187-00 Munkaasztal polccal Katona 103 000 103 000 100,0%

10. GA-20-147-00 Munkaasztal alsó polccal Katona 86 000 86 000 100,0%

11. GASZ-07-122 Kiegészítő asztal Katona 153 000 153 000 100,0%

12. Gázüzemű ételfőző üst JAG 1 139 900 1 139 900 100,0%

13. Hokedli 5 db JAG 165 000 165 000 100,0%

14. Gorenje Fagyasztóláda Jászai 90 079 90 079 100,0%

15. Pedálos hulladékgyűjtő 62 462 62 462 100,0%



16. Toyota Proace Verso SIE-665 8 051 850 7 308 234 90,8%

17. Ablakfóliázás JAG (NÉBIH)   399 465 100,0%

    17 259 070 15 000 000  

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Takár Gábor Jenő vezérigazgató

Tárgy:  Takár Gábor Jenő vezérigazgató részére, a munkaviszony megszűnésére tekintettel a
Ptk. 3:117. § (1) bekezdés szerinti felmentvényt megadása

188/2021. (IV. 30.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestereként
Monor Város Önkormányzata (székhely: Monor Kossuth u. 78-80.), mint a
KÖVÁL  Közüzemi  és  Vállalkozási  Nonprofit  Zrt.  (székhely:  2200  Monor,
Kossuth  Lajos  u.  147.;  cégjegyzékszám:  1310040105;  a  továbbiakban  a
„Társaság”) alapítója (a továbbiakban az „Alapító”) képviseletében eljárva, a
Társaság  2021.  április  30-ig  tartó  időszakára  vonatkozóan,  Takár  Gábor
Jenő (születési helye és ideje: Budapest, 1983.09.22.; anyja neve: Kovács
Andrea; lakóhelye: 2111 Szada, Gesztenyefa u. 21.) vezető tisztségviselő
részére a Ptk. 3:117. § (1) bekezdés szerinti felmentvényt megadom.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
KÖVÁL Np. Zrt. vezérigazgató

Tárgy: Települési létfenntartási támogatási kérelmek

189/2021. (V. 4.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre,  Monor  Város  Polgármestere
Kolompár Árpád 2200 Monor, Cinka P. u. 10. 3. alatti lakosnak 5.000,- Ft
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.)  önkormányzati  rendelet 7.  §  (5)
bekezdésében foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző



Tárgy: Települési létfenntartási támogatási kérelmek

190/2021. (V. 4.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre,  Monor  Város  Polgármestere
Vidák Anna 2200 Monor, Bercsényi u. 22. szám alatti lakos részére három
alkalommal – május, június, július – 10.000. - Ft összeg erejéig 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.) önkormányzati rendelet 7. § (2) és (5)
bekezdésében foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatási kérelmek

191/2021. (V. 4.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere Kis
József 2200 Monor, Cinka P. u. 1. n. szám alatti lakos részére 2021. április
26.  napjától  települési  ápolási  támogatást  állapít  meg  a  települési
támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevételeinek szabályairól,
és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II.26.) számú rendelet 14. § (1)
(2) (5) bekezdésében foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Monor, Székely Bertalan utca 9. számú ingatlan előtt elhaladó zárt csapadékvíz elvezető
csatorna helyreállítása - pályázattal kapcsolatos döntés

192/2021. (V. 4.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere a
következő döntést hozza:
A Közbeszerzési  munkacsoport  javaslata  alapján a  2200 Monor,  Székely
Bertalan  utca  9.  számú  ingatlan  előtt  elhaladó  közterületen  régebben
megépített  zárt  csapadékvíz  elvezető  csatorna  felszín  alatti  sérült
szakaszának,  illetve  a  kivitelezési  munkákkal  érintendő  közterületen  lévő



építmények helyreállítási munkáira vonatkozóan legalacsonyabb árajánlatot
megadó LACZKÓ TEAM KFT. (Képviseli: Laczkó Lóránt ügyvezető – 2253
Tápióság,  Szentmártonkátai  út  69.)  bruttó  1.085.850,-  forint  összegű
ajánlatát elfogadom. A kiválasztott Ajánlattevővel a Monor, Székely Bertalan
utca 9.  számú ingatlan védelmének érdekében az ingatlan előtt  elhaladó
régebben megépített felszín alatti zárt sérült csapadékvíz elvezető csatorna
és  a  kivitelezéssel  érintett  környezetének  hibaelhárítási-helyreállítási
munkáira vonatkozó Vállalkozási Szerződés megkötéséről gondoskodom.
Az árajánlatban megnevezett kivitelezési munka díjának fedezeteként Monor
Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  által  meghozott  474/2020.
(X.14.) KT határozatban foglaltaknak megfelelően a járdaprogramból elvont
10  millió  forint  fejlesztési  tartalékot  jelölöm  meg  a  bruttó:1.085.850,-  Ft
ajánlati  ár összegéig.  A kivitelezési  díj  összegének fedezetét  a 2021. évi
költségvetés tartalmazza.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy: Főtéri burkolt szökőkút (vízjáték) javítása

193/2021. (V. 5.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy
határoz,  hogy  elfogadja  a  Ganz  Hydro  Kft.  197.200,-Ft+27%ÁFA,  azaz
bruttó  250.444-Ft  összegű  ajánlatát  a  Főtéri  burkolt  szökőkút  (vízjáték)
javítására  és  intézkedik  a  javítási  feladat  vállalkozásba  adására,
megrendelésére.
Forrása a működési céltartalék.

Határidő: 2021. június 30.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy:  KÖVÁL  Np.  Zrt.  nyersanyagbeszerzésre  vonatkozó  közbeszerzése  közbenső
döntésének módosítása

194/2021. (V. 5.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestereként
a 180/2021. (IV. 28.) polgármesteri határozatot akként módosítom, hogy a
KÖVÁL Nonprofit Zrt. által „Élelmiszertermékek és alapanyagok szállítása a
KÖVÁL Nonprofit Zrt. részére 10 részajánlati körben határozott időtartamra
(2021.08.31.-ig),  vagy  a  keretösszegek  kimerüléséig”  tárgyban  indított,  a



Kbt.  81.  §  (1)  bekezdése  szerinti  uniós  értékhatárt  elérő  értékű  nyílt
közbeszerzési  eljárásban  a  Bíráló  Bizottság  2021.05.04.-i  javaslatát
elfogadva a

MORTAK FRUIT Kft. (1157 Budapest, Nyírpalota Út 5. fszt. 2.)
Ajánlattevő  ajánlatának  a  Kbt.  73.  §  (2)  bekezdése  alapján  2021.04.28.
napján  történt  ÉRVÉNYTELENNÉ  nyilvánítását  visszavonom  és  az
ajánlatot ÉRVÉNYESSÉ nyilvánítom a 9. ajánlati rész esetében.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
KÖVÁL Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

Tárgy: Települési létfenntartási támogatási kérelmek

195/2021. (V. 7.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre,  Monor  Város  Polgármestere
Bódi Gabriella Sarolta 2200 Monor, Bercsényi u. 14. alatti lakos részére
4.000,-  Ft  települési  gyógyszertámogatást  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.) önkormányzati rendelet 8. §
(1) és (6) bekezdésében foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy:  Jelentés  a  kiszervezett  önkormányzati  feladatok  felülvizsgálatáról,  kiemelten  a
gyermekétkeztetési feladatok ellátására

196/2021. (V. 7.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestereként
az  írásos  előterjesztésnek  megfelelően  elfogadom  a  kiszervezett
önkormányzati  feladatok  felülvizsgálatáról  szóló  jelentést.  A  Képviselő-
testület  véleményét  figyelembe  véve  úgy  határozok,  hogy  felkérem  a
Polgármesteri  Hivatalt  és a KÖVÁL Nonprofit  Zrt.,  közösen készítsenek a
jelentésben  leírt  javaslatok  megvalósítására  intézkedési  tervet,  amely
tartalmazza a feladatokat, a határidőket és a felelősöket.

Határidő: 2021. május 31.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Rajki László vezérigazgató



Tárgy: Tervek elkészítésével kapcsolatos döntés

197/2021. (V. 7.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
alábbiak szerint határoz:

Monor  Város  Önkormányzata  árajánlatokat  kér  be  az  alábbi  tervezési
feladatokra:

1. Tavas-parki  „futókör”  megvilágításának  fejlesztése  napelemes  és
kábeles megtáplálású kandeláberekkel.

2. Monor  Városi  Sportcsarnok  épületén „mini  napelem park”  telepítése,
figyelembe  véve  a  fizikai  adottságokat  és  a  sportcsarnok
energiafelhasználását.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Pályázati kiírás a bizottsági keretre

198/2021. (V. 7.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestereként
úgy  határozok,  hogy  az  előterjesztésben  foglaltak  szerint  az  egyes
bizottságok keretéről és az alapítványok pályázati támogatási rendjéről szóló
2/2006.  (I.  31.)  önkormányzati  rendelet  3.  §  (1)  bekezdésében  foglaltak
szerint egységes pályázat kerüljön kiírásra a bizottsági keretre („C” és „D”
komponensre).

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Beszámoló a Monori Bölcsőde 2020. évi tevékenységéről

199/2021. (V. 7.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestereként
elfogadom  a  Monori  Bölcsőde  2020.  évi  szakmai  munkájáról  szóló



beszámolóját,  és  megköszönöm  az  Intézményvezetőnek,  valamint
munkatársainak az elmúlt évben végzett munkát.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Fazekas Józsefné intézményvezető

Tárgy:  Papp  János  kérelme  a  Gyógynövénypark  KÖVÁL  Nonprofit  Zrt.  általi  további
gondozására, illetve javaslata a park elnevezésére

200/2021. (V. 7.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestereként
úgy határozok, hogy Monor Város Önkormányzata megállapodást köt Papp
János  magánszeméllyel  a  felajánlása  alapján  2021.  május  15-től  2022.
május 15-ig arra vonatkozóan, hogy
- a Monor, Ady Endre és Balassa Bálint utca sarkán, az Önkormányzat által

létrehozott gyógynövény bemutatókert jelenlegi funkcióját továbbra is meg
kívánja  tartani  azzal,  hogy  a  szakmai  információkért,  a  növények
beszerzéséért, pótlásáért, valamint a tájékoztatásért Papp János felel, és
viseli ezek költségeit,

- a park fenntartásával kapcsolatos teendőket pedig a KÖVÁL Nonprofit Zrt.
végzi,

- és  hozzájárul  ahhoz,  hogy  Papp  János  a  "Javallat  Gyógynövénypark"
megjelölést használja.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Rajki László vezérigazgató

Tárgy: Megállapodás megkötése Monor Város Önkormányzata és a Monori Roma Nemzetiségi
Önkormányzat között

201/2021. (V. 7.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere az
alábbiak szerint határoz:

Monor Város Önkormányzata Megállapodást köt a Monori Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal annak érdekében, hogy a Belügyminisztérium (a továbbiakban:
Támogató)  megbízásából  a  Társadalmi  Esélyteremtési  Főigazgatóság  (a
továbbiakban: Lebonyolító) által kiírt ROM-RKT-21-A nyílt pályázat keretében
a Nemzetiségi Önkormányzat, mint Pályázó a SZÁRNYKIVETETTEK ROMA
KULTURÁLIS  HETEK  címmel  való  rendezvény  sorozatának  (a
továbbiakban: Pályázat) megvalósításával kapcsolatos kommunikáció és a
nyilvánosság  biztosítása  érdekében  Monor  Város  Önkormányzatának
hivatalos  honlapján  térítésmentesen  közzé  teszi  a  Pályázatról  szóló



szöveges beszámolót, fotót és videót, valamint a Támogató és a Lebonyolító
nevét  és hivatalos grafikai  logóját  tartalmazó beszámolót  úgy,  hogy az a
projekt  lezárásától  legalább 2023.  december 31.  napjáig  elérhető  legyen,
tekintettel arra, hogy Pályázó nem rendelkezik honlappal.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy: Monor, belterületi utak (11db) útfelújítása kiviteleztetés- közbeszerzési pályázati eljárás
előkészítésére és lebonyolítására közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztása

202/2021. (V. 10.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere a
következő döntést hozza:
Monor  Város  belterületén  útfelújítási  munkákra  vonatkozó  kiviteleztetés
munkákra  vonatkozó  közbeszerzési  eljárás  lebonyolításával  kapcsolatos
tanácsadói feladatok ellátásra kiírt pályázat nyertesének a K&Z Horizontál
Beruházásszervező  és  Kivitelező  Kft.-t  (Képviseli  Dr.  Kovács  Attila
ügyvezető – 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5.) jelöli meg a közbeszerzési
munkacsoport  javaslata  alapján  és  gondoskodik  a  feladat  vállalkozásba
adásáról,  megbízási  szerződés  megkötéséről.  Az  árajánlat  szerinti  nettó
3.550.000,- Ft (bruttó: 4.508.500,- Ft) megbízási díj fedezetéül a 1746/2020.
(XI.11.)Korm. határozat alapján kapott állami támogatási összeget jelöli meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy: Okos Város - döntés szoftverbeszerzési II. eljárás megindításáról

203/2021. (V. 10.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere az
alábbiak szerint határoz:

Tárgy:  Monor  Város  Önkormányzata,  mint  Ajánlatkérő  által  „Települési
mobilapplikáció  továbbfejlesztése  a  Monor  okos  város  projekt
keretében”  tárgyú  közbeszerzési  eljárásban  (KM  azonosítószáma:
KM02SWF17;  Verseny  újranyitás  azonosítója:  17182)  az  eljárást  lezáró
döntés

Monor Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő nevében Monor Város
Polgármestere  a  tárgyi  közbeszerzési  eljárás  lezárására  az  alábbi



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

1. Az eljárás eredménye

A közbeszerzési eljárás eredményes.

2. Az ajánlatok érvényessége, érvénytelensége

Érvényes ajánlat:
Ajánlattevő(k)  neve,  székhelye: T-Systems  Magyarország  Zrt.  (1097
Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.); Grepton Zrt. (1087 Budapest, Könyves
Kálmán krt. 48-52); Szinva Net Zrt. (3518 Miskolc, Erenyő utca 1.)
Értékelési szempont:
Mindösszesen nettó ajánlati ár: 13.900.000,- Ft
Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata érvényes, jogi, közbeszerzési, pénzügyi és
szakmai  szempontból  megfelel  az  ajánlattételi  felhívásban  és  a
közbeszerzési  dokumentumokban  foglaltaknak.  Az  ajánlati  ár  megfelel  a
rendelkezésre álló anyagi fedezet összegének.

Érvénytelen ajánlatok:

Közbenső döntéssel érvénytelennek minősített ajánlat rögzítése:
Érvénytelen ajánlat:
Ajánlattevő(k) neve, székhelye: 4iG Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo u.
8.); WSH Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 97.); Sagemcom Magyarország
Kft.  (1037  Budapest,  Montevideo  u.  16/A);  IMG  Solution  Zrt.  (1023
Budapest, Lajos u. 26.)
Indoklás: A felhívás 13. pontja szerint „Ajánlattevőnek részletes ajánlatot kell
tennie  az  Ártáblázat  kitöltésével.  Az  ártáblázatban  szerepeltetni  kell  a
cikkszámot,  a  szerződésazonosítót,  a  termék/szolgáltatás  megnevezését,
termékekhez/szolgáltatásokhoz  tartozó  mennyiséget,  a  megajánlott  nettó
egységárat, az egyes tételek összesített nettó árát, valamint az ajánlati nettó
összárat. Az ártáblázatot Ajánlatkérő a Kbt. 3. § 37. pontja szerinti szakmai-
műszaki ajánlatnak tekinti.” 
A  felhívás  17./d  pontja  szerint  „11.  Ajánlattevők  kizárólag  a
Keretmegállapodásban  foglaltakkal  azonos  vagy  Ajánlatkérő  számára
kedvezőbb ajánlatot tehetnek, figyelemmel a Kbt. 105. § (4) bekezdésében
foglaltakra.”
Közös  ajánlattevők  a  swf02-003,  swf02-004,  swf02-005,  swf02-009
cikkszámú termékek vonatkozásában Ajánlatkérő számára kedvezőtlenebb
ajánlatot  tettek,  a  benyújtott  ártáblázatban  szereplő  egységár  magasabb,
mint a cikkszám vonatkozásában a termékadatlap szerinti listaár. A Kbt. 71.
§  (8)  bekezdése  alapján  az  Ártáblázatban  szereplő  egységár  nem
módosítható,  az  ajánlat  a  Kbt.  73.  §  (1)  bekezdés  e)  pontja  alapján
érvénytelen,  a  leírtak  alapján  az  ajánlat  nem  felel  meg  az  ajánlattételi
felhívásban  és  a  közbeszerzési  dokumentumokban,  valamint  a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Hiánypótlás elmaradását követően érvénytelennek minősített ajánlatok:
Érvénytelen ajánlatok:
1./ Ajánlattevő(k) neve, székhelye::  Symmetria Magyarország Zrt.  (1139
Budapest, Váci út 91.); FORNAX ICT Kft. (1123 Budapest, Táltos u. 1.), SDA
Informatika  Zrt.  (1111  Budapest,  Budafoki  út  59.);  STRATIS  Kft.  (1037
Budapest,  Szépvölgyi  út  139.);  EN-CO  Software  Zrt.  (1118  Budapest,
Schweidel u. 5.);  ZALASZÁM Kft.  (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 53.),
Virgo  Systems  Kft.  (8200  Veszprém,  Óváros  tér  25.);  S&T  Consulting
Hungary Kft. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.)
Indoklás:
- Az ajánlattételi felhívás 17. c) pontja szerint  „5. Ajánlattevői nyilatkozat a
Kbt.  66.  §  (2)  bekezdése szerint.  A papír  alapon benyújtott  ajánlatnak  e
nyilatkozat  eredeti  aláírt  példányát  kell  tartalmaznia.”  Ajánlatkérő  2021.



április  15.  napján  módosította  a  közbeszerzési  dokumentációt.  Közös
ajánlattevők  csatolták  a  Kbt.  66.  §  (2)  bekezdése  szerinti  nyilatkozatot,
azonban  az  a  módosítás  előtt  kelt,  2021.  április  14.  napján.  Közös
ajánlattevők  nem  csatolták  hiánypótlás  keretében  a  nyilatkozatot,  ennek
megfelelően  az  ajánlat  a  Kbt.  73.  §  (1)  bekezdés  e)  pontja  alapján
érvénytelen,  a  leírtak  alapján  az  ajánlat  nem  felel  meg  az  ajánlattételi
felhívásban  és  a  közbeszerzési  dokumentumokban,  valamint  a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
-  Az  ajánlattételi  felhívás  17.  c)  pontja  szerint  „9.  Az  ajánlattevőnek  az
ajánlathoz  csatolnia  kell  az  ajánlatban  található  nyilatkozatokat  aláíró
cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által
ellenjegyzett  aláírás-mintájának  egyszerű  másolatát.  Amennyiben  az
ajánlatban  szereplő  valamely  iratot  meghatalmazott  ír  alá:  az  ajánlathoz
csatolni kell: a meghatalmazók és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó
meghatalmazást  (eredeti  vagy  egyszerű  másolati  példányban).  A
meghatalmazó(k)  aláírási  címpéldánya  vagy  ügyvéd  által  ellenjegyzett
aláírás mintája ez esetben is csatolandó.” Az ajánlatot dr. B.I. írta alá, mint a
Symmetria  Magyarország  Zrt.  meghatalmazottja,  azonban  az  ajánlatban
nem  csatolták  a  meghatalmazását.  Közös  ajánlattevők  nem  csatolták
hiánypótlás keretében a meghatalmazást, ennek megfelelően az ajánlat a
Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, a leírtak alapján az
ajánlat  nem  felel  meg  az  ajánlattételi  felhívásban  és  a  közbeszerzési
dokumentumokban,  valamint  a  jogszabályokban  meghatározott
feltételeknek.

2./  Ajánlattevő(k)  neve,  székhelye: Delta  Systems Kft.  (1134 Budapest,
Róbert  Károly  krt.  70-74.);  EURO  ONE  Számítástechnikai  Zrt.  (1145
Budapest, Újvilág u. 50-52.); KIRULY Kft. (4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2. 8.
ép. 2. em.) 
Indoklás:
- Az ajánlattételi felhívás 17. c) pontja szerint  „5. Ajánlattevői nyilatkozat a
Kbt.  66.  §  (2)  bekezdése szerint.  A papír  alapon benyújtott  ajánlatnak  e
nyilatkozat  eredeti  aláírt  példányát  kell  tartalmaznia.”  Ajánlatkérő  2021.
április  15.  napján  módosította  a  közbeszerzési  dokumentációt.  Közös
ajánlattevők  csatolták  a  Kbt.  66.  §  (2)  bekezdése  szerinti  nyilatkozatot,
azonban  az  a  módosítás  előtt  kelt,  2021.  április  14.  napján.  Közös
ajánlattevők  nem  csatolták  hiánypótlás  keretében  a  nyilatkozatot,  ennek
megfelelően  az  ajánlat  a  Kbt.  73.  §  (1)  bekezdés  e)  pontja  alapján
érvénytelen,  a  leírtak  alapján  az  ajánlat  nem  felel  meg  az  ajánlattételi
felhívásban  és  a  közbeszerzési  dokumentumokban,  valamint  a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
-  Az  ajánlattételi  felhívás  17.  c)  pontja  szerint  „6.  Cégszerűen  aláírt
ajánlattevői nyilatkozat, az alábbiakról: a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint az
alvállalkozókról.” Közös  ajánlattevők  nem  csatolták  a  Kbt.  66.  §  (6)
bekezdése szerinti nyilatkozatot az alvállalkozókról. Közös ajánlattevők nem
csatolták hiánypótlás keretében sem a nyilatkozatot, ennek megfelelően az
ajánlat  a Kbt.  73.  § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen,  a leírtak
alapján  az  ajánlat  nem  felel  meg  az  ajánlattételi  felhívásban  és  a
közbeszerzési  dokumentumokban,  valamint  a  jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.
- Az ajánlattételi felhívás 17. c) pontja szerint „8. Az ajánlathoz csatolandó az
ajánlattevő nyilatkozata a műszaki leírás szerint a vagyoni jogokról.” Ehhez
Ajánlatkérő  a  közbeszerzési  dokumentáció  5.  sz.  melléklete  szerinti
nyilatkozatmintát  bocsátotta  rendelkezésre.  Közös  ajánlattevők  nem
csatolták  az  ajánlattevői  nyilatkozatot  a  műszaki  leírás  szerint  a  vagyoni
jogokról.  Közös ajánlattevők  nem csatolták  hiánypótlás  keretében sem a
nyilatkozatot,  ennek megfelelően az ajánlat  a Kbt.  73.  § (1)  bekezdés e)
pontja alapján érvénytelen,  a leírtak alapján az ajánlat  nem felel  meg az
ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.



Közös ajánlattevők  nem csatolták az ajánlattevői  nyilatkozatot  a  műszaki
leírás szerint a vagyoni jogokról.

3. Az eljárás nyertese
Ajánlattevő(k)  neve,  székhelye: T-Systems  Magyarország  Zrt.  (1097
Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.); Grepton Zrt. (1087 Budapest, Könyves
Kálmán krt. 48-52); Szinva Net Zrt. (3518 Miskolc, Erenyő utca 1.)
Értékelési szempont:
Mindösszesen nettó ajánlati ár: 13.900.000,- Ft.

4. Az  eljárás  eredményéről  szóló  összegezés  megküldése  az
ajánlattevőknek:  az  eljárást  lezáró  döntés meghozatalát  követő  3
munkanapon belül.

5. A szerződéskötési moratórium lejárta: az eljárás eredményéről szóló
összegezés  megküldését  követő  10.  nap,  amennyiben  az  nem
munkanap, úgy azt azt követő munkanap

Fedezet a projekt költségvetése.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Rajki László ügyvezető

Tárgy: A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2020 évi beszámolójának elfogadása

204/2021. (V. 11.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere a
következő döntést hozza:
Monor  Város  Polgármestere  elfogadja  a  Duna-Tisza  közi
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2020.
évi tevékenységéről szóló beszámolót, valamint tudomásul veszi a Társulási
Tanács Elnökének 3/2021. (IV.28.) számú határozatát.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető

Tárgy: A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2020 évi beszámolójának elfogadása

205/2021. (V. 11.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere a
következő döntést hozza:



Monor  Város  Polgármestere  tudomásul  veszi  a  Duna-Tisza  közi
Hulladékgazdálkodási  és  Környezetvédelmi  Önkormányzati  Társulás
Társulási Tanács Elnökének 4/2021. (IV.30.) számú döntését, és támogatja
az ismertetett  két  változatból  a második  programjavaslat  szerinti  műszaki
dokumentáció és ahhoz kapcsolódó háttéranyagok kidolgozását.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető

Tárgy:  „Monor,  intelligens  gyalogátkelők  és  járdák  építése”  vállalkozási  szerződés  1.  számú
módosításának elfogadása

206/2021. (V. 11.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere a
következő döntést hozza:
Monor Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény  (a  továbbiakban:  Kbt.)  115.  §-a  alapján  közbeszerzési  eljárást
folytatott le, amelynek tárgya „Intelligens gyalogátkelők és járdák építése”. 

Monor Város Önkormányzata és a Pearl Enterprises Kft. között 2021. január
27-én  létrejött,  „Intelligens  gyalogátkelők  és  járdák  építése"  tárgyú
szerződés módosítása iránt intézkedem az alábbiak szerint:
A kivitelezési helyszínek országos közutak, és a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
kezelésében vannak. Magyar Közút N.Zrt. 2021. április 20.-án kelt levelében
tájékoztatta  az  Önkormányzatot,  hogy  a  Kiemelt  Társadalmi  Igények
programjának keretében megvalósuló 3111, 46102 és 31112 j. utak monori
átkelési  szakaszainak  burkolat-felújítása  érinti  az  Önkormányzat  Monor
Okos  Város  Projekt  4db  intelligens  gyalogátkelők  és  járdák  projektjét.  A
Közút  által  tervezett  útfelújítás  műszaki  tartalma  eltér  a  2020-ban
jóváhagyott, szerződés alapjául szolgáló tervekben megfogalmazott műszaki
tartalomtól,  és  az  átemelése  az  okos  város  projektbe  jelentős
többletköltséget  jelentene.  A  két  projekt  integritása  és  a  többletköltségek
elkerülése érdekében a gyalogátkelők okosítása időben be kell, hogy várja a
Zrt.  általi  burkolat-felújítást,  mely  idén  októberig  valósul  meg  az  érintett
szakaszokon.
A szerződésmódosítást megalapozó körülmények – figyelemmel a Kbt. 141.
§  (4)  bekezdés  bb)  pontjára  -  a  szerződéskötést  követően,  a
szerződéskötéskor  előre  nem látható  okból  merültek  fel  és  ezen objektív
tények  bekövetkezte  a  Kivitelező  lényeges jogos  érdekét  sértik,  tekintve,
hogy az ajánlatában eredetileg feltételezett időbeli ütemezéssel a szerződés
nem teljesíthető.
Elfogadom,  hogy  a  végleges  műszaki  tartalom  és  a  hozzá  kapcsolódó
vállalkozói díj összegének alapdokumentumaként a Vállalkozó által készített
kiviteli  terveket és az az alapján készített tervezői költségvetést tekintsük,
figyelemmel  az  átalánydíjas  vállalkozói  díj  elszámolására  vonatkozó
szabályokra is. 
Elfogadom továbbá, hogy a szerződésben rögzített 
- teljesítési határidő az eredeti 2021.05.15.-ről az Ady Endre utcai 2 helyszín
esetében  2021.06.30.-ra,  a  többi  4  helyszín  esetében  2021.11.30.-ra
módosul. 
- vállalkozói díj összege nettó 70 948 150,- Ft-ról nettó 64 994 151,- Ft-ra
módosul.



Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy:  KÖVÁL Np.  Zrt.  nyersanyagbeszerzésre  vonatkozó közbeszerzésének eljárást  lezáró
döntése

207/2021. (V. 17.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt  veszélyhelyzet  miatt
alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre,  Monor  Város
Polgármestereként  a  KÖVÁL Nonprofit  Zrt.  által  „Élelmiszertermékek és  alapanyagok szállítása  a
KÖVÁL Nonprofit Zrt. részére 10 részajánlati körben határozott időtartamra (2021.08.31.-ig), vagy a
keretösszegek kimerüléséig” tárgyban indított, a Kbt. 81. § (1) bekezdése szerinti uniós értékhatárt
elérő értékű nyílt  közbeszerzési  eljárásban a Bíráló Bizottság 2021.05.17-i javaslatát elfogadva az
alábbi döntést hozom:

Az  érvényes  ajánlatot  tevő    Ajánlattevő   neve  és  címe,  alkalmasságuk  indokolása  és
ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Az 1. részajánlati kör:

Ajánlattevő neve: Iker és Társa Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2730 Albertirsa, Külterület 0150/7 hrsz.

Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő  ajánlata  az  Eljárást  megindító  felhívásban,  a  közbeszerzési
dokumentumban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek teljes mértékben megfelel, az
előzetes értékelés alapján Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok
nem állnak fenn.  A fentiekre tekintettel  a Bíráló  Bizottság a Kbt.  69.  § (3) bekezdése alapján az
ajánlatot a Kbt. 69. § (2) bekezdésére figyelemmel megfelelőnek találta, és az értékelési szempontok
szerint  értékelte.  A  fent  leírtakban  részletezett  részajánlati  körökben  az  Ajánlattevő  ajánlata
érvényes.

Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

I. Egyösszegű nettó (összehasonlító) ajánlati ár (HUF): 12 825 942

A 2. részajánlati kör:

Ajánlattevő neve: MORTAK FRUIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1157 Budapest, Nyírpalota Út 5. fszt. 2.

Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő  ajánlata  az  Eljárást  megindító  felhívásban,  a  közbeszerzési
dokumentumban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek teljes mértékben megfelel, az
előzetes értékelés alapján Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok
nem állnak fenn.  A fentiekre tekintettel  a Bíráló  Bizottság a Kbt.  69.  § (3) bekezdése alapján az
ajánlatot a Kbt. 69. § (2) bekezdésére figyelemmel megfelelőnek találta, és az értékelési szempontok
szerint  értékelte.  A  fent  leírtakban  részletezett  részajánlati  körökben  az  Ajánlattevő  ajánlata
érvényes.

Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

I. Egyösszegű nettó (összehasonlító) ajánlati ár (HUF): 277 020



Ajánlattevő neve: M és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő székhelye: 6782 Mórahalom, Röszkei Út 48.

Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő  ajánlata  az  Eljárást  megindító  felhívásban,  a  közbeszerzési
dokumentumban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek teljes mértékben megfelel, az
előzetes értékelés alapján Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok
nem állnak fenn.  A fentiekre tekintettel  a Bíráló  Bizottság a Kbt.  69.  § (3) bekezdése alapján az
ajánlatot a Kbt. 69. § (2) bekezdésére figyelemmel megfelelőnek találta, és az értékelési szempontok
szerint  értékelte.  A  fent  leírtakban  részletezett  részajánlati  körökben  az  Ajánlattevő  ajánlata
érvényes.

Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

I. Egyösszegű nettó (összehasonlító) ajánlati ár (HUF): 311 040

Ajánlattevő neve: Iker és Társa Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2730 Albertirsa, Külterület 0150/7 hrsz.

Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő  ajánlata  az  Eljárást  megindító  felhívásban,  a  közbeszerzési
dokumentumban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek teljes mértékben megfelel, az
előzetes értékelés alapján Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok
nem állnak fenn.  A fentiekre tekintettel  a Bíráló  Bizottság a Kbt.  69.  § (3) bekezdése alapján az
ajánlatot a Kbt. 69. § (2) bekezdésére figyelemmel megfelelőnek találta, és az értékelési szempontok
szerint  értékelte.  A  fent  leírtakban  részletezett  részajánlati  körökben  az  Ajánlattevő  ajánlata
érvényes.

Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

I. Egyösszegű nettó (összehasonlító) ajánlati ár (HUF): 311 040

A 3. részajánlati kör:

Ajánlattevő neve: Paning Sütőipari és Kereskedelmi Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2200 Monor, Ady Endre út 19.

Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő  ajánlata  az  Eljárást  megindító  felhívásban,  a  közbeszerzési
dokumentumban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek teljes mértékben megfelel, az
előzetes értékelés alapján Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok
nem állnak fenn.  A fentiekre tekintettel  a Bíráló  Bizottság a Kbt.  69.  § (3) bekezdése alapján az
ajánlatot a Kbt. 69. § (2) bekezdésére figyelemmel megfelelőnek találta, és az értékelési szempontok
szerint  értékelte.  A  fent  leírtakban  részletezett  részajánlati  körökben  az  Ajánlattevő  ajánlata
érvényes.

Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

I. Egyösszegű nettó (összehasonlító) ajánlati ár (HUF): 6 697 155

A 4. részajánlati kör:

Ajánlattevő neve: Busa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Molnártelep X. kerület 88/b.)

Ajánlattevő ajánlata az Eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban, valamint a
jogszabályban meghatározott feltételeknek teljes mértékben megfelel, az előzetes értékelés alapján
Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn. A fentiekre
tekintettel  a  Bíráló  Bizottság  a  Kbt.  69.  §  (3)  bekezdése  alapján  az  ajánlatot  a  Kbt.  69.  §  (2)
bekezdésére  figyelemmel  megfelelőnek  találta,  és  az  értékelési  szempontok  szerint  értékelte.  Az
Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt felhívta
a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint – adott esetben – a 82. § (5) bekezdése
szerinti  objektív  kritériumok  tekintetében  a  közbeszerzési  dokumentumokban  előírt  igazolások



benyújtására. Tekintettel arra, hogy az Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti  felhívásnak
egyáltalán  nem  tett  eleget,  így  a  Kbt.  69.  §  (5)  bekezdése  értelmében  az  ajánlatkérő  ezen
ajánlattevő ajánlatát figyelmen kívül kell hagyja.

Az 5. részajánlati kör:

Ajánlattevő neve: Jégtrade Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2220 Vecsés, Ecseri Út 0127/15/A.

Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő  ajánlata  az  Eljárást  megindító  felhívásban,  a  közbeszerzési
dokumentumban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek teljes mértékben megfelel, az
előzetes értékelés alapján Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok
nem állnak fenn.  A fentiekre tekintettel  a Bíráló  Bizottság a Kbt.  69.  § (3) bekezdése alapján az
ajánlatot a Kbt. 69. § (2) bekezdésére figyelemmel megfelelőnek találta, és az értékelési szempontok
szerint  értékelte.  A  fent  leírtakban  részletezett  részajánlati  körökben  az  Ajánlattevő  ajánlata
érvényes.

Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

I. Egyösszegű nettó (összehasonlító) ajánlati ár (HUF): 9 229 546

A 6. részajánlati kör:

Ajánlattevő neve: Jégtrade Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2220 Vecsés, Ecseri út 0127/15/A.

Alkalmasság indoklása: Ajánlattevők ajánlatai az Eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési
dokumentumban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek teljes mértékben megfelelnek,
az  előzetes  értékelés  alapján  Ajánlattevők  a  szerződés  teljesítésére  alkalmasak,  velük  szemben
kizáró okok nem állnak fenn. A fentiekre tekintettel a Bíráló Bizottság a Kbt. 69. § (3) bekezdése
alapján az ajánlatokat a Kbt. 69. § (2) bekezdésére figyelemmel megfelelőnek találta, és az értékelési
szempontok  szerint  értékelte.  A  fent  leírtakban  részletezett  részajánlati  körökben  az  Ajánlattevő
ajánlata érvényes.

Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

I. Egyösszegű nettó (összehasonlító) ajánlati ár (HUF): 7 379 095

Ajánlattevő neve: Székely és Társa Kereskedelmi Kft.
Ajánlattevő székhelye: 5000 Szolnok, Batthyány Utca 32.

Ajánlattevő ajánlata az Eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban, valamint a
jogszabályban meghatározott feltételeknek teljes mértékben megfelel, az előzetes értékelés alapján
Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn. A fentiekre
tekintettel  a  Bíráló  Bizottság  a  Kbt.  69.  §  (3)  bekezdése  alapján  az  ajánlatot  a  Kbt.  69.  §  (2)
bekezdésére  figyelemmel  megfelelőnek  találta,  és  az  értékelési  szempontok  szerint  értékelte.  Az
Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt felhívta
a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint – adott esetben – a 82. § (5) bekezdése
szerinti  objektív  kritériumok  tekintetében  a  közbeszerzési  dokumentumokban  előírt  igazolások
benyújtására. Tekintettel arra, hogy az Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti  felhívásnak
egyáltalán  nem  tett  eleget,  így  a  Kbt.  69.  §  (5)  bekezdése  értelmében  az  ajánlatkérő  ezen
ajánlattevő ajánlatát figyelmen kívül kell hagyja.

A 7. részajánlati kör: -

A 8. részajánlati kör:

Ajánlattevő neve: Jégtrade Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2220 Vecsés, Ecseri Út 0127/15/A.



Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő  ajánlata  az  Eljárást  megindító  felhívásban,  a  közbeszerzési
dokumentumban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek teljes mértékben megfelel, az
előzetes értékelés alapján Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok
nem állnak fenn.  A fentiekre tekintettel  a Bíráló  Bizottság a Kbt.  69.  § (3) bekezdése alapján az
ajánlatot a Kbt. 69. § (2) bekezdésére figyelemmel megfelelőnek találta, és az értékelési szempontok
szerint  értékelte.  A  fent  leírtakban  részletezett  részajánlati  körökben  az  Ajánlattevő  ajánlata
érvényes.

Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

I. Egyösszegű nettó (összehasonlító) ajánlati ár (HUF): 5 704 165

Ajánlattevő neve: Naturice Kft.
Ajánlattevő székhelye: 4080 Hajdúnánás, Szikra Telep 0946/18. hrsz.

Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő  ajánlata  az  Eljárást  megindító  felhívásban,  a  közbeszerzési
dokumentumban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek teljes mértékben megfelel, az
előzetes értékelés alapján Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok
nem állnak fenn.  A fentiekre tekintettel  a Bíráló  Bizottság a Kbt.  69.  § (3) bekezdése alapján az
ajánlatot a Kbt. 69. § (2) bekezdésére figyelemmel megfelelőnek találta, és az értékelési szempontok
szerint  értékelte.  A  fent  leírtakban  részletezett  részajánlati  körökben  az  Ajánlattevő  ajánlata
érvényes.
Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

I. Egyösszegű nettó (összehasonlító) ajánlati ár (HUF): 6 031 460

A 9. részajánlati kör:

Ajánlattevő neve: MORTAK FRUIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1157 Budapest, Nyírpalota Út 5. fszt. 2.

Alkalmasság indoklása: Ajánlattevők ajánlatai az Eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési
dokumentumban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek teljes mértékben megfelelnek,
az  előzetes  értékelés  alapján  Ajánlattevők  a  szerződés  teljesítésére  alkalmasak,  velük  szemben
kizáró okok nem állnak fenn. A fentiekre tekintettel a Bíráló Bizottság a Kbt. 69. § (3) bekezdése
alapján az ajánlatokat a Kbt. 69. § (2) bekezdésére figyelemmel megfelelőnek találta, és az értékelési
szempontok  szerint  értékelte.  A  fent  leírtakban  részletezett  részajánlati  körökben  az  Ajánlattevő
ajánlata érvényes.

Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

I. Egyösszegű nettó (összehasonlító) ajánlati ár (HUF): 7 051 625

Ajánlattevő neve: M és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő székhelye: 6782 Mórahalom, Röszkei Út 48.

Alkalmasság indoklása: Ajánlattevők ajánlatai az Eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési
dokumentumban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek teljes mértékben megfelelnek,
az  előzetes  értékelés  alapján  Ajánlattevők  a  szerződés  teljesítésére  alkalmasak,  velük  szemben
kizáró okok nem állnak fenn. A fentiekre tekintettel a Bíráló Bizottság a Kbt. 69. § (3) bekezdése
alapján az ajánlatokat a Kbt. 69. § (2) bekezdésére figyelemmel megfelelőnek találta, és az értékelési
szempontok  szerint  értékelte.  A  fent  leírtakban  részletezett  részajánlati  körökben  az  Ajánlattevő
ajánlata érvényes.

Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

I. Egyösszegű nettó (összehasonlító) ajánlati ár (HUF): 8 258 225

A 10. részajánlati kör:

Ajánlattevő neve: Iker és Társa Kft.



Ajánlattevő székhelye: 2730 Albertirsa, Külterület 0150/7 hrsz.

Alkalmasság indoklása: Ajánlattevők ajánlatai az Eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési
dokumentumban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek teljes mértékben megfelelnek,
az  előzetes  értékelés  alapján  Ajánlattevők  a  szerződés  teljesítésére  alkalmasak,  velük  szemben
kizáró okok nem állnak fenn. A fentiekre tekintettel a Bíráló Bizottság a Kbt. 69. § (3) bekezdése
alapján az ajánlatokat a Kbt. 69. § (2) bekezdésére figyelemmel megfelelőnek találta, és az értékelési
szempontok  szerint  értékelte.  A  fent  leírtakban  részletezett  részajánlati  körökben  az  Ajánlattevő
ajánlata érvényes.

Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

I. Egyösszegű nettó (összehasonlító) ajánlati ár (HUF): 360 330

Fentiekre tekintettel  az eljárást az 1., 2., 3., 5., 8., 9. és 10. ajánlati részekben eredményesnek
nyilvánítom, az eljárás nyerteseként az alábbi Ajánlattevőket kihirdetem és velük a szerződés
megkötését támogatom:

Az 1. részajánlati kör:

Ajánlattevő neve: Iker és Társa Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2730 Albertirsa, Külterület 0150/7 hrsz.

Ellenszolgáltatás összege: Egyösszegű (összehasonlító) ajánlati ár (nettó HUF): 12 825 942 Ft
Az  ajánlat  kiválasztásának  indokai: Ajánlattevő  ajánlata  az  Eljárást  megindító  felhívás  és  a
közbeszerzési  dokumentumok  előírásainak,  valamint  az  irányadó  jogszabályoknak  teljes
mértékben megfelel, ajánlata érvényes.

Ajánlattevő  a  Kbt.  69.  §  (4)  bekezdése  szerint  előírt  utólagos  igazolási  kötelezettségének
maradéktalanul  eleget  tett,  Ajánlattevő  műszaki,  illetve  szakmai  szempontból  a  szerződés
teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn, és a legjobb ár-érték értékelési
szempontra Ajánlattevő adta a legkedvezőbb érvényes ajánlatot. Az Ajánlattevő által megajánlott
és az értékelés során figyelembe vett  nettó Ajánlati  ára a rendelkezésre álló fedezet összegét
meghaladja, ugyanakkor Ajánlatkérő az eredménytelen sorok keretéből átcsoportosítja a hiányzó
2 866 711 nettó Forint összeget.

A 2. részajánlati kör:

Ajánlattevő neve: MORTAK FRUIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1157 Budapest, Nyírpalota Út 5. fszt. 2.

Ellenszolgáltatás összege: Egyösszegű (összehasonlító) ajánlati ár (nettó HUF): 277 020 Ft

Az  ajánlat  kiválasztásának  indokai: Ajánlattevő  ajánlata  az  Eljárást  megindító  felhívás  és  a
közbeszerzési  dokumentumok  előírásainak,  valamint  az  irányadó  jogszabályoknak  teljes
mértékben megfelel, ajánlata érvényes.

Ajánlattevő  a  Kbt.  69.  §  (4)  bekezdése  szerint  előírt  utólagos  igazolási  kötelezettségének
maradéktalanul  eleget  tett,  Ajánlattevő  műszaki,  illetve  szakmai  szempontból  a  szerződés
teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn, és a legjobb ár-érték értékelési
szempontra Ajánlattevő adta a legkedvezőbb érvényes ajánlatot. Az Ajánlattevő által megajánlott
és az értékelés során figyelembe vett nettó Ajánlati ára a rendelkezésre álló fedezet összegét nem
haladja meg.

A 3. részajánlati kör:

Ajánlattevő neve: Paning Sütőipari és Kereskedelmi Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2200 Monor, Ady Endre út 19.

Ellenszolgáltatás összege: Egyösszegű (összehasonlító) ajánlati ár (nettó HUF): 6 697 155 Ft



Az  ajánlat  kiválasztásának  indokai: Ajánlattevő  ajánlata  az  Eljárást  megindító  felhívás  és  a
közbeszerzési  dokumentumok  előírásainak,  valamint  az  irányadó  jogszabályoknak  teljes
mértékben megfelel, ajánlata érvényes.

Ajánlattevő  a  Kbt.  69.  §  (4)  bekezdése  szerint  előírt  utólagos  igazolási  kötelezettségének
maradéktalanul  eleget  tett,  Ajánlattevő  műszaki,  illetve  szakmai  szempontból  a  szerződés
teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn, és a legjobb ár-érték értékelési
szempontra Ajánlattevő adta a legkedvezőbb érvényes ajánlatot. Az Ajánlattevő által megajánlott
és az értékelés során figyelembe vett  nettó Ajánlati  ára a rendelkezésre álló fedezet összegét
meghaladja, ugyanakkor Ajánlatkérő az eredménytelen sorok keretéből átcsoportosítja a hiányzó
1 515 617 nettó Forint összeget.

Az 5. részajánlati kör:

Ajánlattevő neve: Jégtrade Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2220 Vecsés, Ecseri út 0127/15/A.

Ellenszolgáltatás összege: Egyösszegű (összehasonlító) ajánlati ár (nettó HUF): 8 036 410 Ft

Az  ajánlat  kiválasztásának  indokai: Ajánlattevő  ajánlata  az  Eljárást  megindító  felhívás  és  a
közbeszerzési  dokumentumok  előírásainak,  valamint  az  irányadó  jogszabályoknak  teljes
mértékben megfelel, ajánlata érvényes.

Ajánlattevő  a  Kbt.  69.  §  (4)  bekezdése  szerint  előírt  utólagos  igazolási  kötelezettségének
maradéktalanul  eleget  tett,  Ajánlattevő  műszaki,  illetve  szakmai  szempontból  a  szerződés
teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn, és a legjobb ár-érték értékelési
szempontra Ajánlattevő adta a legkedvezőbb érvényes ajánlatot. Az Ajánlattevő által megajánlott
és az értékelés során figyelembe vett  nettó Ajánlati  ára a rendelkezésre álló fedezet összegét
meghaladja, ugyanakkor Ajánlatkérő az eredménytelen sorok keretéből átcsoportosítja a hiányzó
296 410 nettó Forint összeget.

A 8. részajánlati kör:

Ajánlattevő neve: Jégtrade Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2220 Vecsés, Ecseri út 0127/15/A.

Ellenszolgáltatás összege: Egyösszegű (összehasonlító) ajánlati ár (nettó HUF): 5 704 165 Ft

Az  ajánlat  kiválasztásának  indokai: Ajánlattevő  ajánlata  az  Eljárást  megindító  felhívás  és  a
közbeszerzési  dokumentumok  előírásainak,  valamint  az  irányadó  jogszabályoknak  teljes
mértékben megfelel, ajánlata érvényes.

Ajánlattevő  a  Kbt.  69.  §  (4)  bekezdése  szerint  előírt  utólagos  igazolási  kötelezettségének
maradéktalanul  eleget  tett,  Ajánlattevő  műszaki,  illetve  szakmai  szempontból  a  szerződés
teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn, és a legjobb ár-érték értékelési
szempontra Ajánlattevő adta a legkedvezőbb érvényes ajánlatot. Az Ajánlattevő által megajánlott
és az értékelés során figyelembe vett  nettó Ajánlati  ára a rendelkezésre álló fedezet összegét
meghaladja, ugyanakkor Ajánlatkérő az eredménytelen sorok keretéből átcsoportosítja a hiányzó
920 319 nettó Forint összeget.

A 9. részajánlati kör:

Ajánlattevő neve: MORTAK FRUIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1157 Budapest, Nyírpalota Út 5. fszt. 2.

Ellenszolgáltatás összege: Egyösszegű (összehasonlító) ajánlati ár (nettó HUF): 7 051 625 Ft

Az  ajánlat  kiválasztásának  indokai: Ajánlattevő  ajánlata  az  Eljárást  megindító  felhívás  és  a
közbeszerzési  dokumentumok  előírásainak,  valamint  az  irányadó  jogszabályoknak  teljes
mértékben megfelel, ajánlata érvényes.



Ajánlattevő  a  Kbt.  69.  §  (4)  bekezdése  szerint  előírt  utólagos  igazolási  kötelezettségének
maradéktalanul  eleget  tett,  Ajánlattevő  műszaki,  illetve  szakmai  szempontból  a  szerződés
teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn, és a legjobb ár-érték értékelési
szempontra Ajánlattevő adta a legkedvezőbb érvényes ajánlatot. Az Ajánlattevő által megajánlott
és az értékelés során figyelembe vett nettó Ajánlati ára a rendelkezésre álló fedezet összegét nem
haladja meg.

A 10. részajánlati kör:

Ajánlattevő neve: Iker és Társa Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2730 Albertirsa, Külterület 0150/7 hrsz.

Ellenszolgáltatás összege: Egyösszegű (összehasonlító) ajánlati ár (nettó HUF): 360 330 Ft

Az  ajánlat  kiválasztásának  indokai: Ajánlattevő  ajánlata  az  Eljárást  megindító  felhívás  és  a
közbeszerzési  dokumentumok  előírásainak,  valamint  az  irányadó  jogszabályoknak  teljes
mértékben megfelel, ajánlata érvényes.

Ajánlattevő  a  Kbt.  69.  §  (4)  bekezdése  szerint  előírt  utólagos  igazolási  kötelezettségének
maradéktalanul  eleget  tett,  Ajánlattevő  műszaki,  illetve  szakmai  szempontból  a  szerződés
teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn, és a legjobb ár-érték értékelési
szempontra Ajánlattevő adta a legkedvezőbb érvényes ajánlatot. Az Ajánlattevő által megajánlott
és az értékelés során figyelembe vett  nettó Ajánlati  ára a rendelkezésre álló fedezet összegét
meghaladja, ugyanakkor Ajánlatkérő az eredménytelen sorok keretéből átcsoportosítja a hiányzó
29 561 nettó Forint összeget.

A korábbi  közbenső döntésekre  alapozva,  az  eljárást  a  7.  ajánlati  részben a Kbt.  75.  §  (1)
bekezdés  b)  pontja  alapján  eredménytelennek  nyilvánítom,  tekintettel  arra,  hogy  kizárólag
érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
A korábbi  közbenső döntésekre  alapozva,  az  eljárást  a  6.  ajánlati  részben a Kbt.  75.  §  (2)
bekezdés  b)  pontja  alapján  eredménytelennek  nyilvánítom,  tekintettel  arra,  hogy
rendelkezésére álló anyagi fedezet összege (5     884 615 nettó HUF) nem elegendő a szerződés  
megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel (7     379     095 nettó  
Forint). 

A korábbi  közbenső döntésekre  alapozva,  az  eljárást  a  4.  ajánlati  részben a Kbt.  75.  §  (1)
bekezdés  b)  pontja  alapján  eredménytelennek  nyilvánítom  tekintettel  arra,  hogy  kizárólag
érvénytelen ajánlatot nyújtottak be figyelemmel a Kbt. 81. § (5) bekezdésére, és arra, hogy az
értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot  tett  ajánlattevő a Kbt.  69.  § (4) bekezdése szerinti
felhívásnak egyáltalán nem tett eleget, így a Kbt. 69. § (5) bekezdése értelmében az ajánlatkérő
ezen ajánlattevő ajánlatát figyelmen kívül kellett hagyni.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
KÖVÁL Np. Zrt. vezérigazgató

Tárgy: Közvilágítási lámpatestek és kandeláberek megvásárlása az MVM-től

208/2021. (V. 17.) polgármesteri határozat



Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy
határoz, hogy megállapodás keretében rendezi a Monor város területén lévő
közvilágítási lámpatestek és kandeláberek tulajdonviszonyait azok jelenlegi
üzemeltetőjével, egyben a közvilágítás üzemeltetési engedélyes MVM Next
Energiakereskedelmi  Zrt.-vel,  a  homogén  önkormányzati  készlet
megvalósítása érdekében. Ezáltal Monor Város Önkormányzata megvásárol
1873  db  közvilágítási  lámpatestet  és  98  db  kandelábert  az  MVM  Next
Energiakereskedelmi  Zrt.-től  a  kialkudott  2.989.941,-  Ft+27%  ÁFA,  azaz
összesen bruttó 3.797.225,-Ft vételáron. 
Továbbá intézkedik a megállapodás tervezet véglegesítésére, aláírására, a
vételár megfizetésére, ill. az eszközök nyilvántartásba vételére vonatkozóan.
Forrása a működési céltartalék.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy: A Vásártér és az új bölcsőde melletti közcélú középfeszültségű légvezeték kiváltásának
tervezése

209/2021. (V. 18.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere az
alábbiak szerint határoz:

Monor  Város  Önkormányzata  a  T-TECH  2000  Biztonságtechnikai  és
Vagyonvédelmi Kft-t (6721 Szeged, Szilágyi utca 8.) bízza meg a Vásártéren
lévő és az új bölcsőde mellett tervezett új út nyomvonalában lévő közcélú
középfeszültségű  légvezeték  kiváltásának  tervezésével  és
engedélyeztetésével nettó 4.000.000 Ft, bruttó 5.080.000 Ft díjért. Fedezet a
2021. évi költségvetés tervezési kerete.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Települési létfenntartási támogatási kérelmek

210/2021. (V. 19.) polgármesteri határozat



Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre,  Monor  Város  Polgármestere
Kolompár Józsefné 2200 Monor, Cinka P. u. 4. alatti lakosnak 10.000,- Ft
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.)  önkormányzati  rendelet 7.  §  (5)
bekezdésében foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatási kérelmek

211/2021. (V. 19.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre,  Monor  Város  Polgármestere
Lukács  Sándor  Jánosné  2200  Monor,  Attila  u.  40. szám  alatti  lakos
települési  létfenntartási  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  rendelet 7.  §  (1)
bekezdésében foglaltak alapján elutasítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Kerítés készítéssel kapcsolatos kérelem

212/2021. (V. 19.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy
határoz, hogy támogatja Éber Antal 2200 Monor, József Attila utca 56. sz.
alatti  lakos  kérelmét,  hogy  a  7024/3  hrsz.-ú  önkormányzati  tulajdonnal
határos  kerítésének  cseréjét  vállalja,  nettó  325.000,-  Ft  +  27%  ÁFA
mindösszesen  bruttó  412.750,-  Ft  áron,  melynek  forrása  a  működési
céltartalék.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Fekete Lívia ügyintéző



Tárgy: Döntés ifj. Pospischill Kálmán tehetséggondozási program és alapítvány létrehozására
vonatkozó kérelemben

213/2021. (V. 19.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestereként
Monor  Város  Önkormányzata  képviseletében  nem  járulok  hozzá  az  ifj.
Pospischill  Kálmán  kérelmében  foglalt  civil  szervezetnek  a  Monor  Város
Önkormányzata  részvételével  történő  alapításához  tekintettel  arra,  hogy
Kérelmező önálló civil szervezeti formában maga is meg tudja valósítani a
kérelmében foglaltakat. 

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy: Monor Város Önkormányzatának a 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai
ellátásáról szóló átfogó értékelése

214/2021. (V. 19.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestereként
elfogadom,

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény (Gyvt.)  96. § (6) bekezdésében foglaltak alapján  a Monor Város
Önkormányzata  2020.  évi  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi
feladatainak  ellátásáról  készített  átfogó  értékelését.  Monor  Város
Polgármestereként felkérem a Jegyzőt, hogy az értékelést küldje meg a
Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának.
Monor Város Polgármestereként megköszönöm az érintett dolgozók 2020.
évben végzett munkáját.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Szekeres Szabolcs ügyintéző

Tárgy: A DAKÖV Kft. 2020. évi beszámolójának elfogadása

215/2021. (V. 19.) polgármesteri határozat



Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere  a
következő döntést hozza:
Monor Város Polgármestere 

- az  előterjesztéssel  egyezően  elfogadja  a  DAKÖV  Kft.  2021.  évi
beszámolóját  a  társaság  2020.  évi  műszaki  tevékenységéről,  ennek
keretében  az  engedélyköteles  és  másodlagos  tevékenységről
(vállalkozási és bérleti díj terhére elvégzett munkákról). 

- az előterjesztéssel egyezően elfogadja a könyvvizsgáló észrevételeit a
2020. évi mérlegbeszámolóval kapcsolatban. 

- az  előterjesztéssel  egyezően  elfogadja  az  FB  jelentését  a  társaság
2020.  évi  gazdálkodásának  értékeléséről  és  a  mérlegbeszámoló
felülvizsgálatáról,  továbbá  a  társaság  2020.  évi  mérlegéről  és
eredmény-kimutatásáról  (beleértve  a  kiegészítő  mellékletet  és  üzleti
jelentést  is),  továbbá  elfogadja  a  társaság  2020.  évi  beszámolóját
(mérlegét és eredmény-kimutatását) a következők szerint: 

Az eszközök és források egyező végösszege: 2.820.709 ezer Ft 
A mérleg szerinti eredmény: -42.986 ezer Ft. 
A veszteséget a társaság az eredménytartalékba helyezi, osztalék
fizetésére nem kerül sor. 

- az előterjesztéssel egyezően elfogadja a DAKÖV Kft. 2021. évi üzleti
tervét és az FB jelentését a DAKÖV Kft. 2021.évi üzleti tervéről. 

- tartózkodik az előterjesztés szerinti azon javaslat kapcsán, miszerint a
DAKÖV Kft. 2021.01.01-vel megvalósított 8%-os béremelése kiterjed az
ügyvezetőre is, így az ügyvezető személyi alapbére 2021.01.01-től 8%-
kal emelkedik.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető

Tárgy: HAJT-A CSAPAT Egyesület 2021. évi tagdíj kérelme

216/2021. (V. 19.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestereként
Monor Város Önkormányzata képviseletében jóváhagyom a HAJT-A Csapat
Egyesület  2021.  évi  tagdíj  mértékét  100.000,-  Ft  összegben,  melynek
fedezeteként  az  Önkormányzat  2021.  évi  költségvetésének  általános
tartalékát jelölöm meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy: Monor Okos Város projekttel kapcsolatos döntések

217/2021. (V. 19.) polgármesteri határozat



Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre,  Monor  Város  Polgármestere
Monor Város Önkormányzata képviseletében akként határoz, hogy a „Monor
Okos Város” projekt Városkártya alprojektjének megvalósításába bevonásra
kerül  a  Vigadó  Np.  Kft.,  egyidejűleg  a  tevékenység  feltételeit  a  Felek
együttműködési és szolgáltatói megállapodás keretében rendezik.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Hanzelik Andrea ügyvezető

Tárgy: Monor Város Önkormányzatának Közbeszerzési Terve – III. sz. módosítás

218/2021. (V. 19.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre,  Monor  Város  Polgármestere
elfogadja  a  Monor  Város  Önkormányzatának  2021.  évi  közbeszerzési
tervének III. számú módosítását.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy:  Monor Város Önkormányzata által  fenntartott  óvodák maximális  csoportlétszámának
meghatározása

219/2021. (V. 19.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere az
óvodák  maximális  csoportlétszámait  a  2021/2022.  nevelési  évre  az
előterjesztés mellékletében foglaltak szerint határozza meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Nagycsaládosok Monori Egyesülete elhelyezésének kérdései

220/2021. (V. 19.) polgármesteri határozat



Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre,  Monor  Város  Polgármestere
hatályon kívül helyezi a 171/2021.(IV. 25.) határozatát.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Bokros Károlyné ügyintéző

Tárgy: Nagycsaládosok Monori Egyesülete elhelyezésének kérdései

221/2021. (V. 19.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy
határoz,  hogy  haszonkölcsön  szerződést  köt  a  Nagycsaládosok  Monori
Egyesületével a Monor Petőfi S. u. 12. sz. alatti, 2452/A/6 társasházi albetét
52,38  m2 alapterületű  raktárhelyiségére  raktározási  célra,  a  24  m2

alapterületű  2452/A/5  társasházi  albetétetjére  irodahelyiség  kialakítása
céljára,  valamint  a  2452  hrsz.-ú  ingatlan  társasházi  osztatlan  közös
tulajdonban  lévő  udvarának,  tüzelőtárolóknak,  egyéb  helyiségeknek  az
5509/1000 tulajdoni hányadára.

A haszonkölcsön szerződést 2021. május 20. napjától,  határozott,  5 éves
időtartamra  kötik.  Felek  a  szerződés  lejártát  megelőzően  legalább  6
hónappal megvizsgálják a hosszabbítás lehetőségét, és újratárgyalják annak
feltételeit.  Az  Önkormányzat  vállalja,  hogy  a  szerződést  a  határozott
időtartam alatt rendes felmondással nem mondja fel.

Hozzájárul továbbá, hogy a Nagycsaládosok Monori Egyesülete a Monor,
Petőfi Sándor u. 12. sz. alatti ingatlant székhelyként bejegyeztesse.

Határidő: 2021. május 20.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Bokros Károlyné ügyintéző

Tárgy: Nagycsaládosok Monori Egyesülete elhelyezésének kérdései

222/2021. (V. 20.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy
határoz,  hogy  az  Önkormányzat  a  Nagycsaládosok  Monori  Egyesülete
részére térítésmentesen haszonkölcsönbe adott, Monor, Petőfi S. u. 12. sz.
alatti ingatlanon vállalja az alábbi munkák elvégzését:



- a  2452/A/6  társasházi  albetét  52,38  m2 területű  helyisége  és  a
Vodafone Mo.  Zrt.  bérleménye közötti  átjárón az átjárás lehetőségét
megszünteti.

- A  2425/A/5  társasházi  albetéthez  a  vezetékes  ivóvíz  és  a
szennyvízcsatorna rákötés lehetőségét kiépíti, többlet villamosenergia-
teljesítmény igényel 32 A-ra.

- A 2452 hrsz.-ú udvar területén lévő udvari WC-ket megszünteti.

Az  Egyesület  a  haszonkölcsön  ideje  alatt  elvégzett  beruházásokat  saját
hasznára végzi, amennyiben az 5 év elteltével a szerződés megszűnik, az
Önkormányzattal szemben semmilyen követelést nem támaszt.

Határidő: 2021. június 30.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Fekete Lívia ügyintéző
Leé István ügyintéző

Tárgy: Nagycsaládosok Monori Egyesülete elhelyezésének kérdései

223/2021. (V. 20.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy
határoz,  hogy  a  67/2015.  (II.  12.)  KT  határozattal  határozatlan  időre  a
Nagycsaládosok  Monori  Egyesülete  részére  használatba  adott,  Monor,
Táncsics  Mihály  u.  23.  sz.  alatti  ingatlant,  kötelező  feladat  ellátása
érdekében, 2021. június 30. napjával birtokba kívánja venni.

A Nagycsaládosok Monori Egyesületének a Monor, Táncsics M. u. 23. sz.
alatti  ingatlanon,  a  térítésmentes  használat  ideje  alatt  elvégzett
állagmegóvó, értéktartó ráfordításait, 4.076.627.-Ft összegben ismeri el és
fizeti meg melynek fedezete a működési tartalék.

Határidő: 2021. május 31.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy: Térfigyelő kamerarendszer optikai szál beszerzése

224/2021. (V. 25.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere -
Kbt.  hatálya  alól  mentes  beszerzésként  -  a  bekért  ajánlatok  alapján  a
legkedvezőbb  ajánlatot  tevő  Vodafone  Magyarország  Zrt.-vel  (székhelye:
1096  Budapest,  Lechner  Ödön  fasor  6.)  köt  haszonbérleti  szerződést  a
térfigyelő kamerarendszer optikai hálózatának (vonalas építménynek), mint



vagyoni értékű jognak a hosszú távú, minimum 10 évre történő haszonbérlet
formájában történő beszerzéséről nettó 51.500.000,- Ft + Áfa összegben.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy: A Vásártér és az új bölcsőde melletti közcélú középfeszültségű légvezeték kiváltásának
tervezése

225/2021. (V. 26.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere az
alábbiak szerint határoz:

Monor Város Önkormányzata a SzEL-TERV Műszaki Tervező és Szolgáltató
Kft.-t (6724 Szeged, Cserzy Mihály utca 10.) bízza meg a Vásártéren lévő és
az  új  bölcsőde  mellett  tervezett  új  út  nyomvonalában  lévő  közcélú
középfeszültségű  légvezeték  kiváltásának  tervezésével  és
engedélyeztetésével nettó 5.000.000 Ft, bruttó 6.350.000 Ft díjért. Fedezet a
2021. évi költségvetés tervezési kerete.

Egyúttal visszavonja a 209/2021. (V. 18.) számú polgármesteri határozatot.

Határidő: azonnal.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Táncsics Mihály utca 23. szám alatti épület felújításának pályáztatási eljárása

226/2021. (V. 26.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy
határoz, hogy Monor Város Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési
Szabályzatának IV. része szerinti, meghívásos, egyfordulós pályázatot ír ki a
2200 Monor, Táncsics Mihály utca 23. szám alatti épület felújítási munkáinak
kivitelezésére, mivel feltételesen a felújítási munkálatok költsége nem éri el a
nettó 50.000.000,- Ft-ot.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Fekete Lívia ügyintéző



Tárgy: Az Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzéseinek éves ellenőrzési jelentésének, illetve
az  Önkormányzat  felügyelete  alá  tartozó  költségvetési  szervek  éves  ellenőrzési  jelentései
alapján készített összefoglaló jelentés elfogadása

227/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestereként
Monor  Város  Polgármestereként  az  írásos  előterjesztésnek  megfelelően
elfogadom az Önkormányzat és intézményei 2020. évi belső ellenőrzéseinek
éves  ellenőrzési  jelentését  és  az  Önkormányzat  felügyelete  alá  tartozó
költségvetési  szervek  éves  ellenőrzési  jelentései  alapján  készített  éves
összefoglaló ellenőrzési jelentést.

Határidő: 2021. május 31.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy:  Javaslat  az  Önkormányzat  2020.  évi  költségvetéséről  szóló  4/2020.  (III.  3.)
önkormányzati rendelet 6. számú módosítására

228/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestereként
az  írásos  előterjesztésnek  megfelelően  elfogadom  a  Monor  Város
Önkormányzat  2020.  évi  költségvetéséről  szóló  4/2020.  (III.  3.)
önkormányzati  rendelet  6.  számú  módosításáról  készült  független
könyvvizsgálói véleményt.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető

Tárgy: Beszámoló Monor Város Önkormányzatának 2020. I-IV. negyedévi gazdálkodásáról

229/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestereként
az  írásos  előterjesztésnek  megfelelően  elfogadom  a  Monor  Város
Önkormányzat  2020.  évi  összevont  beszámolójának  és  zárszámadási
rendelet-tervezetének  könyvvizsgálatáról  szóló  független  könyvvizsgálói
jelentést.

Határidő: azonnal



Felelős: Darázsi Kálmán polgármester
dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető

Tárgy: Javaslat a 2020.évi maradvány felosztására

230/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere az
előterjesztés szerint elfogadja a 2020. évi maradvány felosztását. Felkéri a
jegyzőt,  hogy  e  határozatnak  megfelelően  a  jóváhagyott  maradvány
átvezetését  készítse  el  a  soron  következő  költségvetési  rendelet
módosításához.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető

Tárgy: Beszámoló a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2020. évi gazdálkodásáról

231/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
alábbiak szerint határoz:

Elfogadja a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolóját. A
beszámoló mérlegfőösszegét 1.529.339 eFt, az adózott eredményt 31 eFt
összeggel fogadja el. Az eredményt eredménytartalékba helyezi. Egyúttal az
ügyvezetőnek a felmentvényt megadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Beszámoló a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2020. évi gazdálkodásáról

232/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
alábbiak szerint határoz:



Elfogadja a Monori  Városfejlesztő  Nonprofit  Kft.  2020. évi  beszámolójáról
készült független könyvvizsgálói jelentést.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Beszámoló a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2020. évi gazdálkodásáról

233/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
alábbiak szerint határoz:

Elfogadja a Monori  Városfejlesztő  Nonprofit  Kft.  2020. évi  beszámolójáról
készült Felügyelőbizottsági határozatot.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Beszámoló a Monori Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft. 2020. évi gazdálkodásáról

234/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
alábbiak szerint határoz:

Elfogadja  a  Monori  Sportcsarnok  Üzemeltető  Nonprofit  Kft.  2020.  évi
beszámolóját.  A  beszámoló  mérlegfőösszegét  8.167  eFt,  az  adózott
eredményt 51 eFt összeggel fogadja el. Az eredményt eredménytartalékba
helyezi. Egyúttal az ügyvezetőnek a felmentvényt megadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Beszámoló a Monori Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft. 2020. évi gazdálkodásáról



235/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
alábbiak szerint határoz:

Elfogadja  a  Monori  Sportcsarnok  Üzemeltető  Nonprofit  Kft.  2020.  évi
beszámolójáról készült független könyvvizsgálói jelentést.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Beszámoló a Monori Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft. 2020. évi gazdálkodásáról

236/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
alábbiak szerint határoz:

Elfogadja  a  Monori  Sportcsarnok  Üzemeltető  Nonprofit  Kft.  2020.  évi
beszámolójáról készült Felügyelőbizottsági határozatot.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Vigadó Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolója

237/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere az
előterjesztés szerint elfogadja a Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit
Kft. 2020. évi beszámolójáról készített Felügyelőbizottsági határozatot.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Hanzelik Andrea ügyvezető

Tárgy: Vigadó Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolója



238/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere az
előterjesztés szerint elfogadja a Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit
Kft. 2020. évi beszámolójáról készített könyvvizsgálói jelentést.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Hanzelik Andrea ügyvezető

Tárgy: Vigadó Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolója

239/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere az
előterjesztés szerint elfogadja a Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit
Kft. 2020. évi működéséről szóló közhasznúsági jelentést.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Hanzelik Andrea ügyvezető

Tárgy: Vigadó Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolója

240/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere az
előterjesztés szerint elfogadja a Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit
Kft.  2020.  évi  beszámolóját,  melyben  az  eszközök és  a  források  egyező
végösszege  28.809  E  Ft,  az  adózott  eredmény  0  E  Ft.  A  polgármester
taggyűlési hatáskörbe eljárva, az ügyvezetőnek a felmentvényt megadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Hanzelik Andrea ügyvezető

Tárgy: Vigadó étterem bérleti szerződése



241/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestereként
a  Vigadó  étteremről  szóló  tájékoztatást  tudomásul  vettem,  az  étterem
jövőbeni hasznosításáról a későbbiekben döntök.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Hanzelik Andrea ügyvezető

Tárgy: Balogh Gyula festőművész hagyatéka

242/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere az
előterjesztés szerint elfogadja, hogy Balogh Gyula 42 db festménye a város
tulajdonába kerüljön. Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a szükséges szerződést
készítse  elő  az  örökösökkel.  Továbbá  hozzájárul,  hogy  a  festmények  a
Vigadó dísztermének oldalfalain, a tükrös teremben, illetve a Dr.  Borzsák
István Városi Könyvtárban kerüljenek állandó kiállításra.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Hanzelik Andrea ügyvezető

Tárgy: Balogh Gyula festőművész hagyatéka

243/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere az
előterjesztés  szerint  megvásárolja  a  város  részére  Balogh  Gyula  2  db
festményét  –  Gulyás  László  portré,  Balogh  Gyula  önarckép  –  összesen
400.000,- Ft értékben. Fedezetként az általános tartalékot jelöli meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Hanzelik Andrea ügyvezető

Tárgy: Beszámoló a gyermekétkeztetés 2020. évi megvalósításáról



244/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere az
alábbiak szerint határoz:
Elfogadja  a  gyermekétkeztetés  2020.  évi  megvalósításáról  szóló
beszámolót.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Bíró Károly, Monor, 0174/12 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó HÉSZ módosítási kérelme

245/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat

Monor Város Polgármestere a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével
elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény  46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörénél  fogva  az  alábbi
döntést hozza:
Monor Város Polgármestere a Helyi Építési Szabályzat módosítását készítő
tervező és  kistérségi  Főépítész  szakmai  véleménye alapján úgy  határoz,
hogy nem támogatja Bíró Károly Monor, 0174/12 hrsz.-ú ingatlanon lakóház
építés- és munkagép telephely kialakításra vonatkozó kérelmét, nem sorolja
át a tervezettek végrehajtását lehetővé tévő övezetbe.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Gubán Sándor főépítész
Orosházi Tamás ügyintéző

Tárgy:  Kéri  András,  Monor,  13610,  13611/1,  /2  hrsz.  alatti  ingatlanokra  vonatkozó  HÉSZ
módosítási kérelme

246/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat

Monor Város Polgármestere a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével
elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény  46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörénél  fogva  az  alábbi
döntést hozza:
Monor  Város  Polgármestere  úgy  határoz,  hogy  támogatja  Kéri  András
Monor,  13610,  13611/1,  /2  hrsz.-ú  ingatlanokra  vonatkozó  kérelmét  és
ennek  megfelelően  kezdeményezi  a  településrendezési  eszközök
(Településszerkezeti Terv és a HÉSZ mellékletét képező Szabályozási Terv)
módosítását  annak  érdekében,  hogy  a  tárgyi  ingatlanok  feltárhatóak
legyenek.  A  hozzájárulás  feltétele  a  módosítással  összefüggő  költségek
kérelmezőre eső részét a kérelmezőnek kell viselnie., amivel kapcsolatosan
településrendezési szerződést kell kötni.

Határidő: azonnal



Felelős: Darázsi Kálmán polgármester
dr. Urbán Hajnalka jegyző
Gubán Sándor főépítész
Orosházi Tamás ügyintéző

Tárgy: Belterületi határmódosítás

247/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat

Monor Város Polgármestere a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével
elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény  46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörénél  fogva  az  alábbi
döntést hozza:
Monor  Város  Polgármestere  úgy  határoz,  hogy  kezdeményezi  a
településrendezési  eszközök  (Településszerkezeti  Terv  és  a  HÉSZ
mellékletét képező Szabályozási Terv) módosítását annak érdekében, hogy
a 0296 hrsz.-ú út belterületi határig terjedő szakaszát a tervezett belterületi
határvonalon belülre kell szabályozni.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Gubán Sándor főépítész
Orosházi Tamás ügyintéző

Tárgy: Beszámoló a Monori Gondozási Központ 2020. évi szakmai munkájáról

248/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre,  Monor  Város  Polgármestere
elfogadja a Monori Gondozási Központ 2020. évi szakmai munkájáról szóló
beszámolóját,  és  megköszöni  az  Intézményvezetőnek,  valamint
munkatársainak az elmúlt évben végzett munkát.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Beszámoló a védőnői munkáról

249/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre,  Monor  Város  Polgármestere
elfogadja a Védőnői Szolgálat 2020. évi munkájáról szóló beszámolóját, és



megköszöni az Ügyvezető védőnőnek, valamint munkatársainak az elmúlt
évben végzett munkát.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Molnárné Virág Erika ügyvezető védőnő

Tárgy: Monori Polgárőr Közhasznú Egyesület 2020. évi beszámolója

250/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere az
írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monori Polgárőr Közhasznú
Egyesület  2020.  évi  tevékenységéről  szóló  beszámolóját,  megköszöni  az
Egyesület eddigi tevékenységét, és további jó munkát kíván.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Nagy Zoltán elnök

Tárgy: Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2021. évi támogatása

251/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre,  Monor  Város  Polgármestere
elfogadja  a  Magyar  Máltai  Szeretetszolgálat  Egyesület  Közép-
Magyarországi  Régiójának  fenntartásában  lévő  intézmények  (támogató
szolgálat,  fogyatékos  személyek  nappali  ellátása,  szenvedélybetegek
közösségi  ellátása)  tekintetében  a  2020.  évi  feladatellátásra  vonatkozó
szakmai beszámolóját, a 2021. évi feladatellátásról a támogatási szerződést
megköti.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy:  Szakmai  beszámoló a Magyar Vöröskereszt  Pest  Megyei  Szervezete által  fenntartott
Utcai Gondozói Szolgálat 2020. évi tevékenységéről



252/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere az
írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Magyar Vöröskereszt Pest
Megyei  Szervezete  által  fenntartott  Utcai  Gondozói  Szolgálat  2020.  évi
tevékenységéről szóló szakmai beszámolót.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy: Szemők György képzőművész szoborfelajánlása

253/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy
határoz,  hogy  elfogadja  Szemők György  képzőművész  szoborfelajánlását
(„Óvó  szerelem”  c.  alkotás),  a  szakvélemény  elkészítését  és  a  talapzat
kiépítését vállalja, mely feladatokra bruttó 500.000 Ft-ot biztosít az általános
tartalékból. A szobor pontos helyéről a szakvélemény elkészülte után dönt.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Fekete Lívia ügyintéző

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

254/2021. (V. 28.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere az
írásos előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, hogy 

Losó István 2200 Monor, Táncsics Mihály utca 1. szám
alatti lakosnak házi segítségnyújtás kerüljön megállapításra térítésmentesen.
A támogatás 2021.  május 11-től  2021.  november 30-ig  terjedő időszakra
szól.
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.
Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető



Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

255/2021. (V. 28.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere az
írásos előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, hogy 

Hrncsarovits Gábor István 2213 Monorierdő, Harmat utca 20. szám
alatti lakosnak házi segítségnyújtás kerüljön megállapításra térítésmentesen.
A támogatás 2021. május 11-től határozatlan ideig szól.
A kérelmet Monorierdő Község Önkormányzat Polgármestere támogatja, és
a kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.
Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

256/2021. (V. 28.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere az
írásos előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, hogy 

Lakatos József 2200 Monor, Klapka utca 1. szám,
tartózkodási helye: 2200 Monor, Ady Endre utca 93. szám

alatti lakosnak napi egyszeri meleg étel (ebéd) kiszállítással együtt kerüljön
megállapításra kedvezményesen, 50,- Ft térítési díjért.
A támogatás 2021. június 1-jétől 2022. május 31-ig terjedő időszakra szól.
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.
Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

257/2021. (V. 28.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere az
írásos előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, hogy 

Molnár Gyula Zoltán 2200 Monor, Szélmalom utca 135. szám
alatti  lakosnak  napi  egyszeri  meleg  étel  (ebéd)  kerüljön  megállapításra
térítésmentesen, elszállításáról Kérelmező maga gondoskodik.
A támogatás 2021. június 1-jétől 2022. május 31-ig terjedő időszakra szól.
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.



Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

258/2021. (V. 28.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere az
írásos előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, hogy 

Kolompár Károly 2200 Monor, Cinka Panna utca 2. szám
alatti  lakosnak  napi  egyszeri  meleg  étel  (ebéd)  kerüljön  megállapításra
térítésmentesen, elszállításáról Kérelmező maga gondoskodik.
A támogatás 2021. június 1-jétől 2022. május 31-ig terjedő időszakra szól.
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.
Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

259/2021. (V. 28.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere az
írásos előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, hogy 

Katona István 2200 Monor, Völgykút 9029. hrsz.
alatti  lakosnak  napi  egyszeri  meleg  étel  (ebéd)  kerüljön  megállapításra
kedvezményesen  100,-  Ft  térítési  díjért,  elszállításáról  Kérelmező  maga
gondoskodik.
A támogatás 2021. június 1-jétől 2022. május 31-ig terjedő időszakra szól.
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.
Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

260/2021. (V. 28.) polgármesteri határozat



Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere az
írásos előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, hogy 

Jóni Pál 2200 Monor, Dózsa György utca 8. szám
alatti  lakosnak  napi  egyszeri  meleg  étel  (ebéd)  kerüljön  megállapításra
térítésmentesen, elszállításáról Kérelmező maga gondoskodik.
A támogatás 2021. június 1-jétől 2022. május 31-ig terjedő időszakra szól.
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.
Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

261/2021. (V. 28.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere az
írásos előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, hogy 

Nagyné Szabó Piroska 2200 Monor, Csokonai utca 1. szám
alatti lakosnak napi egyszeri meleg étel (ebéd) kiszállítással együtt kerüljön
megállapításra kedvezményesen, 300,- Ft térítési díjért.
A támogatás 2021. június 1-jétől 2022. május 31-ig terjedő időszakra szól.
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.
Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

262/2021. (V. 28.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere az
írásos előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, hogy 

Farkas Gézáné 2200 Monor, Árpád utca 17. szám
alatti lakosnak házi segítségnyújtás kerüljön megállapításra térítésmentesen,
valamint  napi  egyszeri  meleg  étel  (ebéd)  kiszállítással  együtt
kedvezményesen, 100,- Ft térítési díjért.
A támogatás 2021. június 1-jétől 2022. május 31-ig terjedő időszakra szól.
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.
Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal



Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

263/2021. (V. 28.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere az
írásos előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, hogy 

Magócsi Margit 2200 Monor, Móricz Zsigmond utca 74. szám
alatti lakosnak napi egyszeri meleg étel (ebéd) kiszállítással együtt kerüljön
megállapításra kedvezményesen, 200,- Ft térítési díjért.
A támogatás 2021. június 1-jétől 2022. május 31-ig terjedő időszakra szól.
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.
Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

264/2021. (V. 28.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere az
írásos előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, hogy 

Vas Sándor 2200 Monor, Strázsahegy 9819. hrsz.
alatti lakosnak napi egyszeri meleg étel (ebéd) kiszállítással együtt kerüljön
megállapításra kedvezményesen, 300,- Ft térítési díjért.
A támogatás 2021. június 1-jétől 2022. május 31-ig terjedő időszakra szól.
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.
Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

265/2021. (V. 28.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere az
írásos előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, hogy 

Vas Sándorné 2200 Monor, Strázsahegy 9819. hrsz.



alatti lakosnak napi egyszeri meleg étel (ebéd) kiszállítással együtt kerüljön
megállapításra kedvezményesen, 300,- Ft térítési díjért.
A támogatás 2021. június 1-jétől 2022. május 31-ig terjedő időszakra szól.
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.
Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

266/2021. (V. 28.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere az
írásos előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, hogy 

Szelei Zoltán 2200 Monor, Kiss Ernő utca 4/II. IV. emelet 14. szám
alatti lakosnak napi egyszeri meleg étel (ebéd) kiszállítással együtt kerüljön
megállapításra  kedvezményesen,  200,-  Ft  térítési  díjért,  valamint  házi
segítségnyújtás térítésmentesen,.
A támogatás 2021. június 1-jétől 2022. május 31-ig terjedő időszakra szól.
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.
Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

267/2021. (V. 28.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere az
írásos előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, hogy 

Paput Zoltánné 2200 Monor, Virág utca 60. szám
napi egyszeri meleg étel (ebéd) kiszállítással együtt kerüljön megállapításra
kedvezményesen, 50,- Ft térítési díjért.
A támogatás 2021. június 1-jétől 2022. május 31-ig terjedő időszakra szól.
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.
Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése



268/2021. (V. 28.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere az
írásos előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, hogy 

Füri Józsefné 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 18. szám
alatti lakosnak házi segítségnyújtás kerüljön megállapításra térítésmentesen.
A támogatás 2021. június 1-jétől határozatlan ideig szól.
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.
Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

269/2021. (V. 28.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere az
írásos előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, hogy 

Horváth Jenőné 2200 Monor, Dugonics utca 16. szám
napi egyszeri meleg étel (ebéd) kiszállítással együtt kerüljön megállapításra
kedvezményesen, 50,- Ft térítési díjért.
A támogatás 2021. június 1-jétől 2022. május 31-ig terjedő időszakra szól.
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.
Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

270/2021. (V. 28.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere az
írásos előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, hogy 

Burján György 2200 Monor, Eötvös utca 10. szám
alatti  lakosnak  napi  egyszeri  meleg  étel  (ebéd)  kerüljön  megállapításra
térítésmentesen, elszállításáról Kérelmező maga gondoskodik.
A támogatás 2021. június 1-jétől 2022. május 31-ig terjedő időszakra szól.
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.
Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető



Tárgy:  A  Dr.  Gombos  Matild  Egészségház  épületében  a  beázás  megszüntetésének
kivitelezésével kapcsolatos pótmunka

271/2021. (V. 28.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy
határoz,  hogy  a  Dr.  Gombos  Matild  Egészségház  épületében  a  beázás
megszüntetésének  kivitelezésével  kapcsolatos  pótmunkák  (további
ereszlemez  csere  és  a  nagykapuval  kapcsolatos  munkálatok)  költségeit
Monor  Város  Önkormányzata  átvállalja  és  381.900,-  Ft  +  27%  ÁFA
mindösszesen  485.013,-  Ft  díj  ellenében  megrendeli,  melynek  forrása  a
működési céltartalék.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Fekete Lívia ügyintéző

Tárgy:  KÖVÁL  Np.  Zrt.  által  ellátott  közfeladatok  átszervezéséhez  kapcsolódó  tanácsadási
feladatokra könyvvizsgáló megbízása

272/2021. (V. 28.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestereként
Monor Város Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatának IV. részében
foglaltak  szerint  a  KÖVÁL  Nonprofit  Zrt.  által  ellátott  közfeladatok
átszervezéséhez  kapcsolódó  és  a  tulajdonos  Önkormányzat  döntéseihez
szükséges  számviteli  és  adózási  kérdésekkel,  feladatokkal  összefüggő
tanácsadási  szolgáltatás ellátásával,  a 2021.  május 25.  napján benyújtott
ajánlata  alapján  a  Pecuna  Gazdasági  Tanácsadó  Kft.-t  bízom  meg  és
egyidejűleg megkötöm az Önkormányzat képviseletében az erre vonatkozó
megbízási szerződést. Maximális keretösszege bruttó 500.000 Ft, forrása az
általános tartalék. 

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Rajki László vezérigazgató

Tárgy: A Monori Napsugár Óvoda épületének bővítése



273/2021. (V. 31.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy
határozott,  hogy  a  Monori  Napsugár  Óvoda  épületének  bővítése  miatt  a
beruházás  idejére  az  óvoda  a  működését  ideiglenesen  a  2200  Monor,
Táncsics Mihály u. 23. szám alatti ingatlanon végzi a 2021/2022. nevelési
évben.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy:  Döntés  Integrált  Településfejlesztési  Stratégia  felülvizsgálatáról  és  a  TOP  Plusz
Városfejlesztési Programterv elkészítéséről

274/2021. (V. 31.) polgármesteri határozat

Monor Város Polgármestere a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével
elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény  46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörénél  fogva  az  alábbi
döntést hozza: 
Monor Város Polgármestere a 314/2012. (XI. 8.) számú kormányrendelet 7.§
b)  pontjában  meghatározottak  szerint  elhatározza  Monor  Város  Integrált
Településfejlesztési  Stratégiájának  (ITS)  felülvizsgálatát  és  TOP  Plusz
Városfejlesztési  Programterv  (TVP)  elkészítését.  A  felülvizsgálatot  a
Főépítész által meghatározott tartalmi elemi részletezettséggel-, valamint a
Pénzügyminisztérium  Regionális  Fejlesztési  Programok  Irányító  Hatóság
(RFP  IH)  által  kidolgozott  Fenntartható  Városfejlesztési  Útmutató
figyelembevételével kell elkészíteni.
A  módosítást  Monor  Város  Beszerzési  Szabályzata  alapján  kiválasztott
tervezővel készítteti el.
Monor  Város  Polgármestere  az  ITS  felülvizsgálatának  és  a  TVP
elkészítésének  fedezetéül  a  működési  céltartalékot  jelöli  meg  azzal  a
feltétellel, hogy az munkálatokkal kapcsolatos költségek a 15.000.000 Ft +
ÁFA-t nem haladhatják meg.
A  jelenleg  társadalmi  egyeztetésen  lévő  Terület-  és  településfejlesztési
Operatív Program Plusz (TOP Plusz)-1.3.1-es elnevezésű pályázaton Monor
Város  Önkormányzata  az  elkészült  dokumentumokat  be  kívánja  nyújtani,
melynek  keretében  utófinanszírozásként  az  ITS  felülvizsgálat  és  TVP
elkészítésének költsége várhatóan megtérül.
A pályázat menedzselésével a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft.-t bízza
meg.
Az ITS módosításának szakmai irányításával a Főépítész együttműködése
mellett a MÜVÁK Irodát bízza meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László ügyvezető
Forgách Tamás irodavezető
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Gubán Sándor főépítész
Orosházi Tamás ügyintéző



Tárgy:  A  kiszervezett  önkormányzati  feladatok  felülvizsgálatáról  szóló  jelentésben  leírt
javaslatok megvalósítására vonatkozó intézkedési terv elfogadása

275/2021. (V. 31.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre,  Monor  Város  Polgármestere
ként  a  196/2021.  (V.  7.)  polgármesteri  határozatban  foglaltaknak
megfelelően  a kiszervezett önkormányzati feladatok felülvizsgálatáról szóló
jelentésben  leírt  javaslatok  megvalósítására,  az  adott  ágazatok  szerinti
részletezettséggel az alábbi intézkedési tervet fogadom el:

A. A feladat előkészítéshez szükséges könyvvizsgáló megbízása  
Határidő: 2021. május 31.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László vezérigazgató

B. Kommunális ágazat - Hulladékgazdálkodás  

1. Az  ágazathoz  tartozó  feladatellátást  szolgáló  vagyonelemek
értékének KÖVÁL Zrt. általi felmérése 

Határidő: 2021. június 15.
Felelős: Rajki László vezérigazgató

Somogyi Melinda könyvvizsgáló (PECUNA Kft.)
Varró Erika főkönyvelő

2. A  feladat  ellátás,  vagy  egyes  elemei  átadásának  vizsgálata  a
vagyonelemek  értékének  ismeretében  (arra  is  kiterjedően,  hogy
csak a feladat, vagy a működtető vagyon is, vagy akár maga a cég,
illetve  egy  része  –  az  egyéb  feladatok  és  vagyonelemek
kiszervezését követően – is átadásra kerüljön)

Határidő: 2021. június 30.
Felelős: Rajki László vezérigazgató

Somogyi Melinda könyvvizsgáló (PECUNA Kft.)
Varró Erika főkönyvelő

C. Köznevelési intézmények karbantartása  

1. Tulajdonosi döntés a feladatok átadásáról
Határidő: 2021. június 10.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László vezérigazgató

2. A  feladatátadás  részleteinek  a  Monori  Tankerületi  Központtal
történő leegyeztetése

Határidő: 2021. június 15.
Felelős: Rajki László vezérigazgató

Varró Erika főkönyvelő

3. A  feladatellátás  keretében  foglalkoztatott  munkavállalók
jogállásváltozásával  kapcsolatos  egyeztetések  lefolytatása  az
érintett  dolgozókkal,  a  jogviszony  rendezésekkel  kapcsolatos
munkáltatói intézkedések meghozatala

Határidő: 2021. június 15.
Felelős: Rajki László vezérigazgató



Varró Erika főkönyvelő
Burján Sándor ügyintéző

4. Feladatnak  a  Monori  Tankerületi  Központ  részére  történő
átadása,  a  megkötött  szerződés  közös  megegyezéssel  történő
megszüntetése 

Határidő: 2021. július 1., hatálya szükség esetén 2021. augusztus 1.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László vezérigazgató
Varró Erika főkönyvelő

D. Gyermekétkeztetés  

1. A jelenleg, 2021. augusztus 31-ig érvényes vállalkozói szerződés,
2021.  december  31.  napjáig  történő  meghosszabbítási
lehetőségének a vizsgálata

Határidő: 2021. június 30.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László vezérigazgató
Varró Erika főkönyvelő
dr. Kovács Attila ügyvezető (KZ Horizontál Kft. – közbeszerzési szakértő)

2. A  feladatellátás  intézményi  formába  történő  kiszervezésének
előkészítése

a.) Fenntartói döntés a gyermekétkeztetés pénzügyi- és logisztikai
feladatait  megvalósító  foglalkoztatottaknak  a  Polgármesteri
Hivatalba történő átvételéhez
Határidő: 2021. június 15.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László vezérigazgató
Forgách Tamás Pénzügyi irodavezető

b.) A  feladatellátás  keretében  foglalkoztatott  munkavállalók
jogállásváltozásával  kapcsolatos  egyeztetések  lefolytatása  az
érintett  dolgozókkal,  a  jogviszony  rendezésekkel  kapcsolatos
munkáltatói intézkedések meghozatala
Határidő: 2021. június 30.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László vezérigazgató
Varró Erika főkönyvelő
Burján Sándor ügyintéző

c.) A  feladatellátás  keretében  foglalkoztatott  munkavállalók
jogállásváltozásának lefolytatása, befejezése
Határidő: 2021. július 31.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László vezérigazgató
Varró Erika főkönyvelő
Burján Sándor ügyintéző

d.) Új  intézmény  létrehozása,  intézményvezető  kinevezése,
adószám, bankszámlaszám létesítése
Határidő: 2021. december 31.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László vezérigazgató



dr. Ugrin Dániel aljegyző
Forgách Tamás Pénzügyi irodavezető

e.) Konyhák, tálaló konyhák működési engedélyeinek beszerzése,
vagy a meglévő működési engedélyek módosítása
Határidő: 2021. december 31.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László vezérigazgató
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Forgách Tamás Pénzügyi irodavezető

f.) Nyersanyag közbeszerzés elindítása, lefolytatása 
Határidő: 2021. december 31.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László vezérigazgató
dr. Kovács Attila ügyvezető (KZ Horizontál Kft. – közbeszerzési szakértő)

g.) A feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemeknek az intézmény
részére  történő  rendelkezésre  bocsátása  (tulajdonba  vagy
használatba)
Határidő: 2021. december 31.
Felelős: Rajki László vezérigazgató

Varró Erika főkönyvelő

h.) A  feladatellátás  keretében  foglalkoztatott  munkavállalók
jogállásváltozásával  kapcsolatos  egyeztetések  lefolytatása  az
érintett  dolgozókkal,  a  jogviszony  rendezésekkel  kapcsolatos
munkáltatói intézkedések meghozatala
Határidő: 2021. október 31.
Felelős: Rajki László vezérigazgató

Varró Erika főkönyvelő
Burján Sándor ügyintéző

E. Városüzemeltetés  

1. A piacüzemeltetés, a temető fenntartás, a parkok- és közterületek
fenntartása, illetve a parkoló órák üzemeltetése feladatok intézményi
tevékenységbe történő átszervezése.

a.) A szükséges fenntartói döntések meghozatala, a feladatellátás
keretében  foglalkoztatott  munkavállalók  jogállásváltozásával
kapcsolatos egyeztetések lefolytatása az érintett dolgozókkal, a
jogviszony  rendezésekkel  kapcsolatos  munkáltatói
intézkedések meghozatala
Határidő: 2021. október 31., vagy november 30.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László vezérigazgató
Varró Erika főkönyvelő
Burján Sándor ügyintéző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Forgách Tamás Pénzügyi irodavezető

b.) A feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemeknek az intézmény
részére  történő  rendelkezésre  bocsátása  (tulajdonba  vagy
használatba)
Határidő: 2021. december 31.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László vezérigazgató



 Varró Erika főkönyvelő
Forgách Tamás Pénzügyi irodavezető

2. A Városi Uszoda , a Dr. Gombos Matild Egészségház, valamint az
egyes Okos Város projektelemek  épületüzemeltetési feladatainak a
Monori Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft. tevékenységi körébe
szervezése

a.) A  szükséges  fenntartói  döntések  meghozatala,  a Monori
Sportcsarnok  Üzemeltető  Nonprofit Kft.  alapító  okiratának
módosítása
Határidő: 2021. október 31.
Felelős: Rajki László ügyvezető

Varró Erika főkönyvelő

b.) A  feladatellátás  keretében  foglalkoztatott  munkavállalók
jogállásváltozásával  kapcsolatos  egyeztetések  lefolytatása  az
érintett  dolgozókkal,  a  jogviszony  rendezésekkel  kapcsolatos
munkáltatói intézkedések meghozatala
Határidő: 2021. október 31.
Felelős: Rajki László vezérigazgató

Varró Erika főkönyvelő

c.) A  feladatellátáshoz  kapcsolódón  vagyonelemeknek  a  Kft.
részére  történő  rendelkezésre  bocsátása  (tulajdonba  vagy
használatba)
Határidő: 2021. december 31.
Felelős: Rajki László vezérigazgató

Varró Erika főkönyvelő

F. A KÖVÁL Np. Zrt-t érintő   vagyonrendezés   kérdései  

1. A hulladékgazdálkodás vagyonelemeinek, az Uszodaüzemeltetés
vagyonelemeinek,  valamint  az  egyéb  működtető
vagyonelemeknek,  a  Zrt.  székházának,  az  egyéb,  illetve  az
alapítványi ingó és ingatlantulajdonnak a vagyonrendezése

a.) A  szétválás,  beolvadás,  cégértékesítés  lehetőségeinek
vizsgálata tanulmány koncepció elkészítésével
Határidő: 2021. július 31.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László vezérigazgató
Somogyi Melinda könyvvizsgáló (PECUNA Kft.)
Varró Erika főkönyvelő

b.) Az alapítvánnyal kapcsolatos alapítói döntések meghozatala
Határidő: 2021. július 31.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László vezérigazgató

2. A feladatok kiszervezését követően a KÖVÁL Zrt., mint cégforma
fennmaradásának,  esetleges  átalakításának,  illetve  a  cég
értékesítési  lehetőségének  megvizsgálása  és  az  ehhez
szükséges tulajdonosi döntések meghozatala

Határidő: 2021. július 31.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László vezérigazgató

Határidő: azonnal



Felelős: Darázsi Kálmán polgármester
dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Rajki László vezérigazgató

Tárgy: Az Emberi Erőforrások Bizottságának keretére benyújtott pályázatok elbírálása

276/2021. (V. 31.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy
határoz,  hogy  az  Emberi  Erőforrások  Bizottsága  keretére,  az  „C”
komponensre benyújtott pályázata alapján a 

Római Katolikus Egyházközség részére
250.000,- Ft összegű pályázati támogatást nyújt.

A támogatást a benyújtott pályázat alapján 

„Nyári táboroztatás”

célra lehet felhasználni.
A támogatás elszámolásának határideje, helye: 2021. december 31., Monori
Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.) 
A Bizottság felhívja a Pályázó figyelmét, hogy:
- a  támogatás  felhasználásáról  köteles  elszámolni  a  támogatás

összegének  felhasználásáról  szóló  bizonylatok  másolatának
benyújtásával  és  a  megvalósított  programról  készített  írásbeli
beszámolóval;
- a  számadási  kötelezettséget  akkor  is  teljesíteni  kell  a  megadott

határidőig, ha a felhasználás nem, vagy nem teljes körűen történt meg;
- az  elszámolás  megfelelőségét  a  Bizottság  határozattal  állapítja  meg,

ezen határozat meghozataláig nem adható támogatás, ha a pályázó a
korábban  kapott  pályázati  támogatással  nem,  vagy  nem  megfelelő
módon számolt el;
- a támogatás felhasználására nyitva álló határidő lejártát követően a fel

nem használt támogatás összegét a pályázó köteles visszafizetni;
- a támogatás csak a döntésben meghatározott célra használható fel;
- a támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha

ehhez a Bizottság előzőleg hozzájárult;
- a bizottsági keretből nyújtott támogatásról a Pályázóval az Önkormányzat

szerződést köt;
- a támogatott  nevét,  a támogatás összegét és célját  az Önkormányzat

hivatalos lapjában, illetve a Város internetes honlapján közzé teszi.

Jelen pályázati döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Határidő: a pályázó értesítésére, a szerződéskötésre, a támogatási összeg
utalására: azonnal, a pályázati elszámolásról való döntésre és a
Képviselő-testület felé történő beszámolásra: 2022. február 28.

Felelős: Darázsi Kálmán polgármester
dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző



Tárgy: Az Emberi Erőforrások Bizottságának keretére benyújtott pályázatok elbírálása

277/2021. (V. 31.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy
határoz,  hogy  az  Emberi  Erőforrások  Bizottsága  keretére,  az  „C”
komponensre benyújtott pályázata alapján a 

Monori Kossuth Lajos Általános Iskola részére
150.000,- Ft összegű pályázati támogatást nyújt.

A támogatást a benyújtott pályázat alapján 

„Nyári táboroztatás”

célra lehet felhasználni.
A támogatás elszámolásának határideje, helye: 2021. december 31., Monori
Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.) 
A Bizottság felhívja a Pályázó figyelmét, hogy:
- a  támogatás  felhasználásáról  köteles  elszámolni  a  támogatás

összegének  felhasználásáról  szóló  bizonylatok  másolatának
benyújtásával  és  a  megvalósított  programról  készített  írásbeli
beszámolóval;
- a  számadási  kötelezettséget  akkor  is  teljesíteni  kell  a  megadott

határidőig, ha a felhasználás nem, vagy nem teljes körűen történt meg;
- az  elszámolás  megfelelőségét  a  Bizottság  határozattal  állapítja  meg,

ezen határozat meghozataláig nem adható támogatás, ha a pályázó a
korábban  kapott  pályázati  támogatással  nem,  vagy  nem  megfelelő
módon számolt el;
- a támogatás felhasználására nyitva álló határidő lejártát követően a fel

nem használt támogatás összegét a pályázó köteles visszafizetni;
- a támogatás csak a döntésben meghatározott célra használható fel;
- a támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha

ehhez a Bizottság előzőleg hozzájárult;
- a bizottsági keretből nyújtott támogatásról a Pályázóval az Önkormányzat

szerződést köt;
- a támogatott  nevét,  a támogatás összegét és célját  az Önkormányzat

hivatalos lapjában, illetve a Város internetes honlapján közzé teszi.

Jelen pályázati döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Határidő: a pályázó értesítésére, a szerződéskötésre, a támogatási összeg
utalására: azonnal, a pályázati elszámolásról való döntésre és a
Képviselő-testület felé történő beszámolásra: 2022. február 28.

Felelős: Darázsi Kálmán polgármester
dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Az Emberi Erőforrások Bizottságának keretére benyújtott pályázatok elbírálása

278/2021. (V. 31.) polgármesteri határozat



Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy
határoz,  hogy  az  Emberi  Erőforrások  Bizottsága  keretére,  az  „C”
komponensre benyújtott pályázata alapján a 

Filadelfi Zsolt egyéni vállalkozó részére
150.000,- Ft összegű pályázati támogatást nyújt.

A támogatást a benyújtott pályázat alapján 

„Nyári táboroztatás”

célra lehet felhasználni.
A támogatás elszámolásának határideje, helye: 2021. december 31., Monori
Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.) 
A Bizottság felhívja a Pályázó figyelmét, hogy:
- a  támogatás  felhasználásáról  köteles  elszámolni  a  támogatás

összegének  felhasználásáról  szóló  bizonylatok  másolatának
benyújtásával  és  a  megvalósított  programról  készített  írásbeli
beszámolóval;
- a  számadási  kötelezettséget  akkor  is  teljesíteni  kell  a  megadott

határidőig, ha a felhasználás nem, vagy nem teljes körűen történt meg;
- az  elszámolás  megfelelőségét  a  Bizottság  határozattal  állapítja  meg,

ezen határozat meghozataláig nem adható támogatás, ha a pályázó a
korábban  kapott  pályázati  támogatással  nem,  vagy  nem  megfelelő
módon számolt el;
- a támogatás felhasználására nyitva álló határidő lejártát követően a fel

nem használt támogatás összegét a pályázó köteles visszafizetni;
- a támogatás csak a döntésben meghatározott célra használható fel;
- a támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha

ehhez a Bizottság előzőleg hozzájárult;
- a bizottsági keretből nyújtott támogatásról a Pályázóval az Önkormányzat

szerződést köt;
- a támogatott  nevét,  a támogatás összegét és célját  az Önkormányzat

hivatalos lapjában, illetve a Város internetes honlapján közzé teszi.

Jelen pályázati döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Határidő: a pályázó értesítésére, a szerződéskötésre, a támogatási összeg
utalására: azonnal, a pályázati elszámolásról való döntésre és a
Képviselő-testület felé történő beszámolásra: 2022. február 28.

Felelős: Darázsi Kálmán polgármester
dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Az Emberi Erőforrások Bizottságának keretére benyújtott pályázatok elbírálása

279/2021. (V. 31.) polgármesteri határozat



Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy
határoz,  hogy  az  Emberi  Erőforrások  Bizottsága  keretére,  az  „C”
komponensre benyújtott pályázata alapján a 

Kulcsár Luca Andrea egyéni vállalkozó részére
150.000,- Ft összegű pályázati támogatást nyújt.

A támogatást a benyújtott pályázat alapján 

„Nyári táboroztatás”

célra lehet felhasználni.
A támogatás elszámolásának határideje, helye: 2021. december 31., Monori
Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.) 
A Bizottság felhívja a Pályázó figyelmét, hogy:
- a  támogatás  felhasználásáról  köteles  elszámolni  a  támogatás

összegének  felhasználásáról  szóló  bizonylatok  másolatának
benyújtásával  és  a  megvalósított  programról  készített  írásbeli
beszámolóval;
- a  számadási  kötelezettséget  akkor  is  teljesíteni  kell  a  megadott

határidőig, ha a felhasználás nem, vagy nem teljes körűen történt meg;
- az  elszámolás  megfelelőségét  a  Bizottság  határozattal  állapítja  meg,

ezen határozat meghozataláig nem adható támogatás, ha a pályázó a
korábban  kapott  pályázati  támogatással  nem,  vagy  nem  megfelelő
módon számolt el;
- a támogatás felhasználására nyitva álló határidő lejártát követően a fel

nem használt támogatás összegét a pályázó köteles visszafizetni;
- a támogatás csak a döntésben meghatározott célra használható fel;
- a támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha

ehhez a Bizottság előzőleg hozzájárult;
- a bizottsági keretből nyújtott támogatásról a Pályázóval az Önkormányzat

szerződést köt;
- a támogatott  nevét,  a támogatás összegét és célját  az Önkormányzat

hivatalos lapjában, illetve a Város internetes honlapján közzé teszi.

Jelen pályázati döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Határidő: a pályázó értesítésére, a szerződéskötésre, a támogatási összeg
utalására: azonnal, a pályázati elszámolásról való döntésre és a
Képviselő-testület felé történő beszámolásra: 2022. február 28.

Felelős: Darázsi Kálmán polgármester
dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Az Emberi Erőforrások Bizottságának keretére benyújtott pályázatok elbírálása

280/2021. (V. 31.) polgármesteri határozat



Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy
határoz,  hogy  az  Emberi  Erőforrások  Bizottsága  keretére,  az  „C”
komponensre benyújtott pályázata alapján a 

Nagycsaládosok Monori Egyesülete részére
200.000,- Ft összegű pályázati támogatást nyújt.

A támogatást a benyújtott pályázat alapján 

„Nyári táboroztatás”

célra lehet felhasználni.
A támogatás elszámolásának határideje, helye: 2021. december 31., Monori
Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.) 
A Bizottság felhívja a Pályázó figyelmét, hogy:
- a  támogatás  felhasználásáról  köteles  elszámolni  a  támogatás

összegének  felhasználásáról  szóló  bizonylatok  másolatának
benyújtásával  és  a  megvalósított  programról  készített  írásbeli
beszámolóval;
- a  számadási  kötelezettséget  akkor  is  teljesíteni  kell  a  megadott

határidőig, ha a felhasználás nem, vagy nem teljes körűen történt meg;
- az  elszámolás  megfelelőségét  a  Bizottság  határozattal  állapítja  meg,

ezen határozat meghozataláig nem adható támogatás, ha a pályázó a
korábban  kapott  pályázati  támogatással  nem,  vagy  nem  megfelelő
módon számolt el;
- a támogatás felhasználására nyitva álló határidő lejártát követően a fel

nem használt támogatás összegét a pályázó köteles visszafizetni;
- a támogatás csak a döntésben meghatározott célra használható fel;
- a támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha

ehhez a Bizottság előzőleg hozzájárult;
- a bizottsági keretből nyújtott támogatásról a Pályázóval az Önkormányzat

szerződést köt;
- a támogatott  nevét,  a támogatás összegét és célját  az Önkormányzat

hivatalos lapjában, illetve a Város internetes honlapján közzé teszi.

Jelen pályázati döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Határidő: a pályázó értesítésére, a szerződéskötésre, a támogatási összeg
utalására: azonnal, a pályázati elszámolásról való döntésre és a
Képviselő-testület felé történő beszámolásra: 2022. február 28.

Felelős: Darázsi Kálmán polgármester
dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Az Emberi Erőforrások Bizottságának keretére benyújtott pályázatok elbírálása

281/2021. (V. 31.) polgármesteri határozat



Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy
határoz,  hogy  az  Emberi  Erőforrások  Bizottsága  keretére,  az  „C”
komponensre benyújtott pályázata alapján a 

Monor-Kistemplomi Református Egyházközség részére
250.000,- Ft összegű pályázati támogatást nyújt.

A támogatást a benyújtott pályázat alapján 

„Nyári táboroztatás”

célra lehet felhasználni.
A támogatás elszámolásának határideje, helye: 2021. december 31., Monori
Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.) 
A Bizottság felhívja a Pályázó figyelmét, hogy:
- a  támogatás  felhasználásáról  köteles  elszámolni  a  támogatás

összegének  felhasználásáról  szóló  bizonylatok  másolatának
benyújtásával  és  a  megvalósított  programról  készített  írásbeli
beszámolóval;
- a  számadási  kötelezettséget  akkor  is  teljesíteni  kell  a  megadott

határidőig, ha a felhasználás nem, vagy nem teljes körűen történt meg;
- az  elszámolás  megfelelőségét  a  Bizottság  határozattal  állapítja  meg,

ezen határozat meghozataláig nem adható támogatás, ha a pályázó a
korábban  kapott  pályázati  támogatással  nem,  vagy  nem  megfelelő
módon számolt el;
- a támogatás felhasználására nyitva álló határidő lejártát követően a fel

nem használt támogatás összegét a pályázó köteles visszafizetni;
- a támogatás csak a döntésben meghatározott célra használható fel;
- a támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha

ehhez a Bizottság előzőleg hozzájárult;
- a bizottsági keretből nyújtott támogatásról a Pályázóval az Önkormányzat

szerződést köt;
- a támogatott  nevét,  a támogatás összegét és célját  az Önkormányzat

hivatalos lapjában, illetve a Város internetes honlapján közzé teszi.

Jelen pályázati döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Határidő: a pályázó értesítésére, a szerződéskötésre, a támogatási összeg
utalására: azonnal, a pályázati elszámolásról való döntésre és a
Képviselő-testület felé történő beszámolásra: 2022. február 28.

Felelős: Darázsi Kálmán polgármester
dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Az Emberi Erőforrások Bizottságának keretére benyújtott pályázatok elbírálása

282/2021. (V. 31.) polgármesteri határozat



Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy
határoz,  hogy  az  Emberi  Erőforrások  Bizottsága  keretére,  az  „C”
komponensre benyújtott pályázata alapján a 

Monor-Nagytemplomi Református Egyházközség részére
250.000,- Ft összegű pályázati támogatást nyújt.

A támogatást a benyújtott pályázat alapján 

„Nyári táboroztatás”

célra lehet felhasználni.
A támogatás elszámolásának határideje, helye: 2021. december 31., Monori
Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.) 
A Bizottság felhívja a Pályázó figyelmét, hogy:
- a  támogatás  felhasználásáról  köteles  elszámolni  a  támogatás

összegének  felhasználásáról  szóló  bizonylatok  másolatának
benyújtásával  és  a  megvalósított  programról  készített  írásbeli
beszámolóval;
- a  számadási  kötelezettséget  akkor  is  teljesíteni  kell  a  megadott

határidőig, ha a felhasználás nem, vagy nem teljes körűen történt meg;
- az  elszámolás  megfelelőségét  a  Bizottság  határozattal  állapítja  meg,

ezen határozat meghozataláig nem adható támogatás, ha a pályázó a
korábban  kapott  pályázati  támogatással  nem,  vagy  nem  megfelelő
módon számolt el;
- a támogatás felhasználására nyitva álló határidő lejártát követően a fel

nem használt támogatás összegét a pályázó köteles visszafizetni;
- a támogatás csak a döntésben meghatározott célra használható fel;
- a támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha

ehhez a Bizottság előzőleg hozzájárult;
- a bizottsági keretből nyújtott támogatásról a Pályázóval az Önkormányzat

szerződést köt;
- a támogatott  nevét,  a támogatás összegét és célját  az Önkormányzat

hivatalos lapjában, illetve a Város internetes honlapján közzé teszi.

Jelen pályázati döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Határidő: a pályázó értesítésére, a szerződéskötésre, a támogatási összeg
utalására: azonnal, a pályázati elszámolásról való döntésre és a
Képviselő-testület felé történő beszámolásra: 2022. február 28.

Felelős: Darázsi Kálmán polgármester
dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Az Emberi Erőforrások Bizottságának keretére benyújtott pályázatok elbírálása

283/2021. (V. 31.) polgármesteri határozat



Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy
határoz,  hogy  az  Emberi  Erőforrások  Bizottsága  keretére,  az  „C”
komponensre benyújtott pályázata alapján a 

Monori Polgárőr Közhasznú Egyesület részére
150.000,- Ft összegű pályázati támogatást nyújt.

A támogatást a benyújtott pályázat alapján 

„Nyári táboroztatás”

célra lehet felhasználni.
A támogatás elszámolásának határideje, helye: 2021. december 31., Monori
Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.) 
A Bizottság felhívja a Pályázó figyelmét, hogy:
- a  támogatás  felhasználásáról  köteles  elszámolni  a  támogatás

összegének  felhasználásáról  szóló  bizonylatok  másolatának
benyújtásával  és  a  megvalósított  programról  készített  írásbeli
beszámolóval;
- a  számadási  kötelezettséget  akkor  is  teljesíteni  kell  a  megadott

határidőig, ha a felhasználás nem, vagy nem teljes körűen történt meg;
- az  elszámolás  megfelelőségét  a  Bizottság  határozattal  állapítja  meg,

ezen határozat meghozataláig nem adható támogatás, ha a pályázó a
korábban  kapott  pályázati  támogatással  nem,  vagy  nem  megfelelő
módon számolt el;
- a támogatás felhasználására nyitva álló határidő lejártát követően a fel

nem használt támogatás összegét a pályázó köteles visszafizetni;
- a támogatás csak a döntésben meghatározott célra használható fel;
- a támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha

ehhez a Bizottság előzőleg hozzájárult;
- a bizottsági keretből nyújtott támogatásról a Pályázóval az Önkormányzat

szerződést köt;
- a támogatott  nevét,  a támogatás összegét és célját  az Önkormányzat

hivatalos lapjában, illetve a Város internetes honlapján közzé teszi.

Jelen pályázati döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Határidő: a pályázó értesítésére, a szerződéskötésre, a támogatási összeg
utalására: azonnal, a pályázati elszámolásról való döntésre és a
Képviselő-testület felé történő beszámolásra: 2022. február 28.

Felelős: Darázsi Kálmán polgármester
dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Az Emberi Erőforrások Bizottságának keretére benyújtott pályázatok elbírálása

284/2021. (V. 31.) polgármesteri határozat



Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy
határoz,  hogy  az  Emberi  Erőforrások  Bizottsága  keretére,  az  „C”
komponensre benyújtott pályázata alapján a 

Hosszú Rita egyéni vállalkozó részére
150.000,- Ft összegű pályázati támogatást nyújt.

A támogatást a benyújtott pályázat alapján 

„Nyári táboroztatás”

célra lehet felhasználni.
A támogatás elszámolásának határideje, helye: 2021. december 31., Monori
Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.) 
A Bizottság felhívja a Pályázó figyelmét, hogy:
- a  támogatás  felhasználásáról  köteles  elszámolni  a  támogatás

összegének  felhasználásáról  szóló  bizonylatok  másolatának
benyújtásával  és  a  megvalósított  programról  készített  írásbeli
beszámolóval;
- a  számadási  kötelezettséget  akkor  is  teljesíteni  kell  a  megadott

határidőig, ha a felhasználás nem, vagy nem teljes körűen történt meg;
- az  elszámolás  megfelelőségét  a  Bizottság  határozattal  állapítja  meg,

ezen határozat meghozataláig nem adható támogatás, ha a pályázó a
korábban  kapott  pályázati  támogatással  nem,  vagy  nem  megfelelő
módon számolt el;
- a támogatás felhasználására nyitva álló határidő lejártát követően a fel

nem használt támogatás összegét a pályázó köteles visszafizetni;
- a támogatás csak a döntésben meghatározott célra használható fel;
- a támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha

ehhez a Bizottság előzőleg hozzájárult;
- a bizottsági keretből nyújtott támogatásról a Pályázóval az Önkormányzat

szerződést köt;
- a támogatott  nevét,  a támogatás összegét és célját  az Önkormányzat

hivatalos lapjában, illetve a Város internetes honlapján közzé teszi.

Jelen pályázati döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Határidő: a pályázó értesítésére, a szerződéskötésre, a támogatási összeg
utalására: azonnal, a pályázati elszámolásról való döntésre és a
Képviselő-testület felé történő beszámolásra: 2022. február 28.

Felelős: Darázsi Kálmán polgármester
dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Az Emberi Erőforrások Bizottságának keretére benyújtott pályázatok elbírálása

285/2021. (V. 31.) polgármesteri határozat



Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy
határoz,  hogy  az  Emberi  Erőforrások  Bizottsága  keretére,  az  „C”
komponensre benyújtott pályázata alapján a 

842. sz. Benedek Elek Cserkészcsapat részére
150.000,- Ft összegű pályázati támogatást nyújt.

A támogatást a benyújtott pályázat alapján 

„Nyári táboroztatás”

célra lehet felhasználni.
A támogatás elszámolásának határideje, helye: 2021. december 31., Monori
Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.) 
A Bizottság felhívja a Pályázó figyelmét, hogy:
- a  támogatás  felhasználásáról  köteles  elszámolni  a  támogatás

összegének  felhasználásáról  szóló  bizonylatok  másolatának
benyújtásával  és  a  megvalósított  programról  készített  írásbeli
beszámolóval;
- a  számadási  kötelezettséget  akkor  is  teljesíteni  kell  a  megadott

határidőig, ha a felhasználás nem, vagy nem teljes körűen történt meg;
- az  elszámolás  megfelelőségét  a  Bizottság  határozattal  állapítja  meg,

ezen határozat meghozataláig nem adható támogatás, ha a pályázó a
korábban  kapott  pályázati  támogatással  nem,  vagy  nem  megfelelő
módon számolt el;
- a támogatás felhasználására nyitva álló határidő lejártát követően a fel

nem használt támogatás összegét a pályázó köteles visszafizetni;
- a támogatás csak a döntésben meghatározott célra használható fel;
- a támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha

ehhez a Bizottság előzőleg hozzájárult;
- a bizottsági keretből nyújtott támogatásról a Pályázóval az Önkormányzat

szerződést köt;
- a támogatott  nevét,  a támogatás összegét és célját  az Önkormányzat

hivatalos lapjában, illetve a Város internetes honlapján közzé teszi.

Jelen pályázati döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Határidő: a pályázó értesítésére, a szerződéskötésre, a támogatási összeg
utalására: azonnal, a pályázati elszámolásról való döntésre és a
Képviselő-testület felé történő beszámolásra: 2022. február 28.

Felelős: Darázsi Kálmán polgármester
dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Az Emberi Erőforrások Bizottságának keretére benyújtott pályázatok elbírálása

286/2021. (V. 31.) polgármesteri határozat



Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy
határoz,  hogy  az  Emberi  Erőforrások  Bizottsága  keretére,  az  „C”
komponensre benyújtott pályázata alapján a 

Monori Evangélikus Egyházközség
150.000,- Ft összegű pályázati támogatást nyújt.

A támogatást a benyújtott pályázat alapján 

„Nyári táboroztatás”

célra lehet felhasználni.
A támogatás elszámolásának határideje, helye: 2021. december 31., Monori
Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.) 
A Bizottság felhívja a Pályázó figyelmét, hogy:
- a  támogatás  felhasználásáról  köteles  elszámolni  a  támogatás

összegének  felhasználásáról  szóló  bizonylatok  másolatának
benyújtásával  és  a  megvalósított  programról  készített  írásbeli
beszámolóval;
- a  számadási  kötelezettséget  akkor  is  teljesíteni  kell  a  megadott

határidőig, ha a felhasználás nem, vagy nem teljes körűen történt meg;
- az  elszámolás  megfelelőségét  a  Bizottság  határozattal  állapítja  meg,

ezen határozat meghozataláig nem adható támogatás, ha a pályázó a
korábban  kapott  pályázati  támogatással  nem,  vagy  nem  megfelelő
módon számolt el;
- a támogatás felhasználására nyitva álló határidő lejártát követően a fel

nem használt támogatás összegét a pályázó köteles visszafizetni;
- a támogatás csak a döntésben meghatározott célra használható fel;
- a támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha

ehhez a Bizottság előzőleg hozzájárult;
- a bizottsági keretből nyújtott támogatásról a Pályázóval az Önkormányzat

szerződést köt;
- a támogatott  nevét,  a támogatás összegét és célját  az Önkormányzat

hivatalos lapjában, illetve a Város internetes honlapján közzé teszi.

Jelen pályázati döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Határidő: a pályázó értesítésére, a szerződéskötésre, a támogatási összeg
utalására: azonnal, a pályázati elszámolásról való döntésre és a
Képviselő-testület felé történő beszámolásra: 2022. február 28.

Felelős: Darázsi Kálmán polgármester
dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Az Emberi Erőforrások Bizottságának keretére benyújtott pályázatok elbírálása

287/2021. (V. 31.) polgármesteri határozat



Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy
határoz,  hogy  az  Emberi  Erőforrások  Bizottsága  keretére,  az  „D”
komponensre benyújtott pályázata alapján a 

Monori Petőfi Óvoda részére
100.000,- Ft összegű pályázati támogatást nyújt.

A támogatást a benyújtott pályázat alapján 

„Érzékenyítő programsorozat”

megrendezése célra lehet felhasználni.
A támogatás elszámolásának határideje, helye: 2021. december 31., Monori
Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.) 
A Bizottság felhívja a Pályázó figyelmét, hogy:
- a  támogatás  felhasználásáról  köteles  elszámolni  a  támogatás

összegének  felhasználásáról  szóló  bizonylatok  másolatának
benyújtásával  és  a  megvalósított  programról  készített  írásbeli
beszámolóval;
- a  számadási  kötelezettséget  akkor  is  teljesíteni  kell  a  megadott

határidőig, ha a felhasználás nem, vagy nem teljes körűen történt meg;
- az  elszámolás  megfelelőségét  a  Bizottság  határozattal  állapítja  meg,

ezen határozat meghozataláig nem adható támogatás, ha a pályázó a
korábban  kapott  pályázati  támogatással  nem,  vagy  nem  megfelelő
módon számolt el;
- a támogatás felhasználására nyitva álló határidő lejártát követően a fel

nem használt támogatás összegét a pályázó köteles visszafizetni;
- a támogatás csak a döntésben meghatározott célra használható fel;
- a támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha

ehhez a Bizottság előzőleg hozzájárult;
- a bizottsági keretből nyújtott támogatásról a Pályázóval az Önkormányzat

szerződést köt;
- a támogatott  nevét,  a támogatás összegét és célját  az Önkormányzat

hivatalos lapjában, illetve a Város internetes honlapján közzé teszi.

Jelen pályázati döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Határidő: a pályázó értesítésére, a szerződéskötésre, a támogatási összeg
utalására: azonnal, a pályázati elszámolásról való döntésre és a
Képviselő-testület felé történő beszámolásra: 2022. február 28.

Felelős: Darázsi Kálmán polgármester
dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Az Emberi Erőforrások Bizottságának keretére benyújtott pályázatok elbírálása

288/2021. (V. 31.) polgármesteri határozat



Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy
határoz,  hogy  az  Emberi  Erőforrások  Bizottsága  keretére,  az  „D”
komponensre benyújtott pályázata alapján a 

Monori Gondozási Központ részére
150.000,- Ft összegű pályázati támogatást nyújt.

A támogatást a benyújtott pályázat alapján 

„Senior Örömtánc foglalkozás”

megrendezése célra lehet felhasználni.
A támogatás elszámolásának határideje, helye: 2021. december 31., Monori
Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.) 
A Bizottság felhívja a Pályázó figyelmét, hogy:
- a  támogatás  felhasználásáról  köteles  elszámolni  a  támogatás

összegének  felhasználásáról  szóló  bizonylatok  másolatának
benyújtásával  és  a  megvalósított  programról  készített  írásbeli
beszámolóval;
- a  számadási  kötelezettséget  akkor  is  teljesíteni  kell  a  megadott

határidőig, ha a felhasználás nem, vagy nem teljes körűen történt meg;
- az  elszámolás  megfelelőségét  a  Bizottság  határozattal  állapítja  meg,

ezen határozat meghozataláig nem adható támogatás, ha a pályázó a
korábban  kapott  pályázati  támogatással  nem,  vagy  nem  megfelelő
módon számolt el;
- a támogatás felhasználására nyitva álló határidő lejártát követően a fel

nem használt támogatás összegét a pályázó köteles visszafizetni;
- a támogatás csak a döntésben meghatározott célra használható fel;
- a támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha

ehhez a Bizottság előzőleg hozzájárult;
- a bizottsági keretből nyújtott támogatásról a Pályázóval az Önkormányzat

szerződést köt;
- a támogatott  nevét,  a támogatás összegét és célját  az Önkormányzat

hivatalos lapjában, illetve a Város internetes honlapján közzé teszi.

Jelen pályázati döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Határidő: a pályázó értesítésére, a szerződéskötésre, a támogatási összeg
utalására: azonnal, a pályázati elszámolásról való döntésre és a
Képviselő-testület felé történő beszámolásra: 2022. február 28.

Felelős: Darázsi Kálmán polgármester
dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Az Emberi Erőforrások Bizottságának keretére benyújtott pályázatok elbírálása

289/2021. (V. 31.) polgármesteri határozat



Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy
határoz,  hogy  az  Emberi  Erőforrások  Bizottsága  keretére,  az  „D”
komponensre benyújtott pályázata alapján a 

Monori Kossuth Lajos Óvoda részére
140.000,- Ft összegű pályázati támogatást nyújt.

A támogatást a benyújtott pályázat alapján 

„Udvari eszközbővítés”

célra lehet felhasználni.
A támogatás elszámolásának határideje, helye: 2021. december 31., Monori
Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.) 
A Bizottság felhívja a Pályázó figyelmét, hogy:
- a  támogatás  felhasználásáról  köteles  elszámolni  a  támogatás

összegének  felhasználásáról  szóló  bizonylatok  másolatának
benyújtásával  és  a  megvalósított  programról  készített  írásbeli
beszámolóval;
- a  számadási  kötelezettséget  akkor  is  teljesíteni  kell  a  megadott

határidőig, ha a felhasználás nem, vagy nem teljes körűen történt meg;
- az  elszámolás  megfelelőségét  a  Bizottság  határozattal  állapítja  meg,

ezen határozat meghozataláig nem adható támogatás, ha a pályázó a
korábban  kapott  pályázati  támogatással  nem,  vagy  nem  megfelelő
módon számolt el;
- a támogatás felhasználására nyitva álló határidő lejártát követően a fel

nem használt támogatás összegét a pályázó köteles visszafizetni;
- a támogatás csak a döntésben meghatározott célra használható fel;
- a támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha

ehhez a Bizottság előzőleg hozzájárult;
- a bizottsági keretből nyújtott támogatásról a Pályázóval az Önkormányzat

szerződést köt;
- a támogatott  nevét,  a támogatás összegét és célját  az Önkormányzat

hivatalos lapjában, illetve a Város internetes honlapján közzé teszi.

Jelen pályázati döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Határidő: a pályázó értesítésére, a szerződéskötésre, a támogatási összeg
utalására: azonnal, a pályázati elszámolásról való döntésre és a
Képviselő-testület felé történő beszámolásra: 2022. február 28.

Felelős: Darázsi Kálmán polgármester
dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Az Emberi Erőforrások Bizottságának keretére benyújtott pályázatok elbírálása

290/2021. (V. 31.) polgármesteri határozat



Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy
határoz,  hogy  az  Emberi  Erőforrások  Bizottsága  keretére,  az  „D”
komponensre benyújtott pályázata alapján a 

Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás részére
100.000,- Ft összegű pályázati támogatást nyújt.

A támogatást a benyújtott pályázat alapján 

„Helyi rendezvények, a hagyomány és az értékőrzés szolgálatában”

rendezvény célra lehet felhasználni.
A támogatás elszámolásának határideje, helye: 2021. december 31., Monori
Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.) 
A Bizottság felhívja a Pályázó figyelmét, hogy:
- a  támogatás  felhasználásáról  köteles  elszámolni  a  támogatás

összegének  felhasználásáról  szóló  bizonylatok  másolatának
benyújtásával  és  a  megvalósított  programról  készített  írásbeli
beszámolóval;
- a  számadási  kötelezettséget  akkor  is  teljesíteni  kell  a  megadott

határidőig, ha a felhasználás nem, vagy nem teljes körűen történt meg;
- az  elszámolás  megfelelőségét  a  Bizottság  határozattal  állapítja  meg,

ezen határozat meghozataláig nem adható támogatás, ha a pályázó a
korábban  kapott  pályázati  támogatással  nem,  vagy  nem  megfelelő
módon számolt el;
- a támogatás felhasználására nyitva álló határidő lejártát követően a fel

nem használt támogatás összegét a pályázó köteles visszafizetni;
- a támogatás csak a döntésben meghatározott célra használható fel;
- a támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha

ehhez a Bizottság előzőleg hozzájárult;
- a bizottsági keretből nyújtott támogatásról a Pályázóval az Önkormányzat

szerződést köt;
- a támogatott  nevét,  a támogatás összegét és célját  az Önkormányzat

hivatalos lapjában, illetve a Város internetes honlapján közzé teszi.

Jelen pályázati döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Határidő: a pályázó értesítésére, a szerződéskötésre, a támogatási összeg
utalására: azonnal, a pályázati elszámolásról való döntésre és a
Képviselő-testület felé történő beszámolásra: 2022. február 28.

Felelős: Darázsi Kálmán polgármester
dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Az Emberi Erőforrások Bizottságának keretére benyújtott pályázatok elbírálása

291/2021. (V. 31.) polgármesteri határozat



Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy
határoz,  hogy  az  Emberi  Erőforrások  Bizottsága  keretére,  az  „D”
komponensre benyújtott pályázata alapján a 

Monori Bölcsőde részére
130.000,- Ft összegű pályázati támogatást nyújt.

A támogatást a benyújtott pályázat alapján 

„Játszóudvar szépítése, balesetmentessé tétele”

célra lehet felhasználni.
A támogatás elszámolásának határideje, helye: 2021. december 31., Monori
Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.) 
A Bizottság felhívja a Pályázó figyelmét, hogy:
- a  támogatás  felhasználásáról  köteles  elszámolni  a  támogatás

összegének  felhasználásáról  szóló  bizonylatok  másolatának
benyújtásával  és  a  megvalósított  programról  készített  írásbeli
beszámolóval;
- a  számadási  kötelezettséget  akkor  is  teljesíteni  kell  a  megadott

határidőig, ha a felhasználás nem, vagy nem teljes körűen történt meg;
- az  elszámolás  megfelelőségét  a  Bizottság  határozattal  állapítja  meg,

ezen határozat meghozataláig nem adható támogatás, ha a pályázó a
korábban  kapott  pályázati  támogatással  nem,  vagy  nem  megfelelő
módon számolt el;
- a támogatás felhasználására nyitva álló határidő lejártát követően a fel

nem használt támogatás összegét a pályázó köteles visszafizetni;
- a támogatás csak a döntésben meghatározott célra használható fel;
- a támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha

ehhez a Bizottság előzőleg hozzájárult;
- a bizottsági keretből nyújtott támogatásról a Pályázóval az Önkormányzat

szerződést köt;
- a támogatott  nevét,  a támogatás összegét és célját  az Önkormányzat

hivatalos lapjában, illetve a Város internetes honlapján közzé teszi.

Jelen pályázati döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Határidő: a pályázó értesítésére, a szerződéskötésre, a támogatási összeg
utalására: azonnal, a pályázati elszámolásról való döntésre és a
Képviselő-testület felé történő beszámolásra: 2022. február 28.

Felelős: Darázsi Kálmán polgármester
dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Az Emberi Erőforrások Bizottságának keretére benyújtott pályázatok elbírálása

292/2021. (V. 31.) polgármesteri határozat



Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy
határoz,  hogy  az  Emberi  Erőforrások  Bizottsága  keretére,  az  „D”
komponensre benyújtott pályázata alapján a 

Monori Szivárvány Óvoda részére
100.000,- Ft összegű pályázati támogatást nyújt.

A támogatást a benyújtott pályázat alapján 

„Családi nap”

rendezvény célra lehet felhasználni.
A támogatás elszámolásának határideje, helye: 2021. december 31., Monori
Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.) 
A Bizottság felhívja a Pályázó figyelmét, hogy:
- a  támogatás  felhasználásáról  köteles  elszámolni  a  támogatás

összegének  felhasználásáról  szóló  bizonylatok  másolatának
benyújtásával  és  a  megvalósított  programról  készített  írásbeli
beszámolóval;
- a  számadási  kötelezettséget  akkor  is  teljesíteni  kell  a  megadott

határidőig, ha a felhasználás nem, vagy nem teljes körűen történt meg;
- az  elszámolás  megfelelőségét  a  Bizottság  határozattal  állapítja  meg,

ezen határozat meghozataláig nem adható támogatás, ha a pályázó a
korábban  kapott  pályázati  támogatással  nem,  vagy  nem  megfelelő
módon számolt el;
- a támogatás felhasználására nyitva álló határidő lejártát követően a fel

nem használt támogatás összegét a pályázó köteles visszafizetni;
- a támogatás csak a döntésben meghatározott célra használható fel;
- a támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha

ehhez a Bizottság előzőleg hozzájárult;
- a bizottsági keretből nyújtott támogatásról a Pályázóval az Önkormányzat

szerződést köt;
- a támogatott  nevét,  a támogatás összegét és célját  az Önkormányzat

hivatalos lapjában, illetve a Város internetes honlapján közzé teszi.

Jelen pályázati döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Határidő: a pályázó értesítésére, a szerződéskötésre, a támogatási összeg
utalására: azonnal, a pályázati elszámolásról való döntésre és a
Képviselő-testület felé történő beszámolásra: 2022. február 28.

Felelős: Darázsi Kálmán polgármester
dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Az Emberi Erőforrások Bizottságának keretére benyújtott pályázatok elbírálása

293/2021. (V. 31.) polgármesteri határozat



Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy
határoz,  hogy  az  Emberi  Erőforrások  Bizottsága  keretére,  az  „D”
komponensre benyújtott pályázata alapján a 

Monori Napsugár Óvoda részére
140.000,- Ft összegű pályázati támogatást nyújt.

A támogatást a benyújtott pályázat alapján 

„Udvari játékállomány bővítése”

célra lehet felhasználni.
A támogatás elszámolásának határideje, helye: 2021. december 31., Monori
Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.) 
A Bizottság felhívja a Pályázó figyelmét, hogy:
- a  támogatás  felhasználásáról  köteles  elszámolni  a  támogatás

összegének  felhasználásáról  szóló  bizonylatok  másolatának
benyújtásával  és  a  megvalósított  programról  készített  írásbeli
beszámolóval;
- a  számadási  kötelezettséget  akkor  is  teljesíteni  kell  a  megadott

határidőig, ha a felhasználás nem, vagy nem teljes körűen történt meg;
- az  elszámolás  megfelelőségét  a  Bizottság  határozattal  állapítja  meg,

ezen határozat meghozataláig nem adható támogatás, ha a pályázó a
korábban  kapott  pályázati  támogatással  nem,  vagy  nem  megfelelő
módon számolt el;
- a támogatás felhasználására nyitva álló határidő lejártát követően a fel

nem használt támogatás összegét a pályázó köteles visszafizetni;
- a támogatás csak a döntésben meghatározott célra használható fel;
- a támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha

ehhez a Bizottság előzőleg hozzájárult;
- a bizottsági keretből nyújtott támogatásról a Pályázóval az Önkormányzat

szerződést köt;
- a támogatott  nevét,  a támogatás összegét és célját  az Önkormányzat

hivatalos lapjában, illetve a Város internetes honlapján közzé teszi.

Jelen pályázati döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Határidő: a pályázó értesítésére, a szerződéskötésre, a támogatási összeg
utalására: azonnal, a pályázati elszámolásról való döntésre és a
Képviselő-testület felé történő beszámolásra: 2022. február 28.

Felelős: Darázsi Kálmán polgármester
dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Az Emberi Erőforrások Bizottságának keretére benyújtott pályázatok elbírálása

294/2021. (V. 31.) polgármesteri határozat



Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy
határoz,  hogy  az  Emberi  Erőforrások  Bizottsága  keretére,  az  „D”
komponensre benyújtott pályázata alapján a 

Monori Tesz-Vesz Óvoda részére
140.000,- Ft összegű pályázati támogatást nyújt.

A támogatást a benyújtott pályázat alapján 

„Egészségmegőrző nap”

rendezvény célra lehet felhasználni.
A támogatás elszámolásának határideje, helye: 2021. december 31., Monori
Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.) 
A Bizottság felhívja a Pályázó figyelmét, hogy:
- a  támogatás  felhasználásáról  köteles  elszámolni  a  támogatás

összegének  felhasználásáról  szóló  bizonylatok  másolatának
benyújtásával  és  a  megvalósított  programról  készített  írásbeli
beszámolóval;
- a  számadási  kötelezettséget  akkor  is  teljesíteni  kell  a  megadott

határidőig, ha a felhasználás nem, vagy nem teljes körűen történt meg;
- az  elszámolás  megfelelőségét  a  Bizottság  határozattal  állapítja  meg,

ezen határozat meghozataláig nem adható támogatás, ha a pályázó a
korábban  kapott  pályázati  támogatással  nem,  vagy  nem  megfelelő
módon számolt el;
- a támogatás felhasználására nyitva álló határidő lejártát követően a fel

nem használt támogatás összegét a pályázó köteles visszafizetni;
- a támogatás csak a döntésben meghatározott célra használható fel;
- a támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha

ehhez a Bizottság előzőleg hozzájárult;
- a bizottsági keretből nyújtott támogatásról a Pályázóval az Önkormányzat

szerződést köt;
- a támogatott  nevét,  a támogatás összegét és célját  az Önkormányzat

hivatalos lapjában, illetve a Város internetes honlapján közzé teszi.

Jelen pályázati döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Határidő: a pályázó értesítésére, a szerződéskötésre, a támogatási összeg
utalására: azonnal, a pályázati elszámolásról való döntésre és a
Képviselő-testület felé történő beszámolásra: 2022. február 28.

Felelős: Darázsi Kálmán polgármester
dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Az Emberi Erőforrások Bizottságának keretére benyújtott pályázatok elbírálása

295/2021. (V. 31.) polgármesteri határozat



Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy
határoz,  hogy  a  198/2021.  (V.7.)  számú  határozatával  kiírt  pályázati
felhívásra  a  Monor  Városi  Nyugdíjas  Körtől  beérkezett  pályázatot  nem
támogatja, mert az nem felel meg a pályázati felhívásban kiírt feltételeknek.

Az  egyes  bizottságok  keretéről  és  az  alapítványok  pályázati  támogatási
rendjéről  szóló  2/2006.  (I.31.)  Önkormányzati  rendelet  7.  §  (2)
bekezdésében foglaltak szerint a pályázati döntés ellen jogorvoslatnak nincs
helye.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Az Emberi Erőforrások Bizottságának keretére benyújtott pályázatok elbírálása

296/2021. (V. 31.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy
határoz,  hogy  a  198/2021.  (V.7.)  számú  határozatával  kiírt  pályázati
felhívásra  a  Monori  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzattól  beérkezett
pályázatot nem támogatja, mert az nem felel meg a pályázati felhívásban
kiírt feltételeknek.

Az  egyes  bizottságok  keretéről  és  az  alapítványok  pályázati  támogatási
rendjéről  szóló  2/2006.  (I.31.)  Önkormányzati  rendelet  7.  §  (2)
bekezdésében foglaltak szerint a pályázati döntés ellen jogorvoslatnak nincs
helye.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Tájékoztató a kulturális ágazatban a koronavírus-világjárvány által okozott gazdasági
problémák enyhítésére szolgáló támogatás felhasználásáról szóló költség és szakmai tervről

297/2021. (VI. 1.) polgármesteri határozat



Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere az
előterjesztés  szerint  elfogadja  a  Kormány  az  1879/2020.  (XII.  4.)  Korm.
határozatában  a  Gazdaságvédelmi  Akcióterv  végrehajtása  keretében  a
kulturális  ágazatban  a  koronavírus-világjárvány  által  okozott  gazdasági
problémák enyhítésére szolgáló támogatás felhasználásáról szóló költség és
szakmai tervet.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Hanzelik Andrea ügyvezető

Tárgy: A KÖVÁL Közüzemi és Vállalkozási Nonprofit  Zártkörűen működő Részvénytársaság
felügyelő bizottsági tagjainak újraválasztása

298/2021. (VI. 1.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestereként
a  KÖVÁL  Közüzemi  és  Vállalkozási  Nonprofit  Zártkörűen  működő
Részvénytársaság  Felügyelő  Bizottsága  tagjainak  az  alábbi  személyeket
választom meg  2021.  június  1-jétől  2026.  május  31-éig  terjedő  öt  éves,
határozott időtartamra:

dr. Babinszki György
Budai Norbert és

Tóth Mihály.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Rajki László vezérigazgató

Tárgy:  Meglévő  kiviteli  tervdokumentációk  átdolgozása  (Monor  belterületi  utak  felújítása)
tervező kiválasztásával kapcsolatos döntés

299/2021. (VI. 2.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere a
következő döntést hozza:
A  Közbeszerzési  munkacsoport  javaslata  alapján  tervezési  munkákra
vonatkozóan,  meglévő  kiviteli  tervdokumentációk  (Monor  belterületi  utak
felújítása)  átdolgozása  tárgyában  a  legalacsonyabb  ajánlati  árat  megadó
Imhotep-Invest  Kft.  (2209  Péteri  Hrsz.082/21)  bruttó  254.000,-  forintos
árajánlatát  elfogadom.  A  kiválasztott  Ajánlattevővel  történő  tervezésre,



kiviteli tervdokumentációk átdolgozására vonatkozó Vállalkozási Szerződés
megkötéséről gondoskodom.
Az  árajánlatban  megnevezett  Monor  belterületi  utak  felújítása  tárgyában
tervezési  munkákra,  meglévő  kiviteli  tervdokumentációk  átdolgozására
vonatkozó  vállalkozási  díj  (nettó:  200.000,-  Ft,  bruttó:  254.000,-  Ft)
fedezeteként  a  Belügyminisztérium  egyes  térségi  fejlesztési  igények
támogatásáról  szóló  1746/2020.((XI.11.)  Korm.  határozat  alapján
Önkormányzati  útfelújítás  céljára  felhasználható  Monor  Város
Önkormányzata részére biztosított támogatást jelölöm meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy: A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2020. évi zárszámadása

300/2021. (VI. 3.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere a
következő döntést hozza:
Monor  Város  Polgármestere  tudomásul  veszi  a  Duna-Tisza  közi
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2020.
évi  zárszámadásáról  szóló beszámolót,  és a Társulási  Tanács Elnökének
5/2021. (V. 27.) számú határozatát.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető

Tárgy: A KÖVÁL Közüzemi és Vállalkozási Nonprofit  Zártkörűen működő Részvénytársaság
társasági szerződés módosításának elfogadása

301/2021. (VI. 4.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre,  Monor  Város  Polgármestere
eként  a Polgári  törvénykönyvről  szóló 2013. évi  V.  törvény rendelkezései
alapján,  a  mai  napon  a  KÖVÁL  Közüzemi  és  Vállalkozási  Nonprofit
Zártkörűen  működő  Részvénytársaság  társasági  szerződésének
módosítását rendelem el akként, hogy a társaság 

- „2200  Monor,  Bajcsy  –  Zsilinszky  út  092/15  hrsz.”;  a  „2200  Monor,
Bajcsy-Zsilinszky  út  076/6 hrsz.”;  és a  „2200 Monor,  Bajcsy-Zsilinszky  út
092/12  hrsz.”;  és  a  „2200  Monor,  Bajcsy-Zsilinszky  utca  11.”  –  alatti
telephelyei törlésre kerülnek;



- telephelyként  felveszi  a  Monori  Evangélikus  Egyházközség  tulajdonát
képező,  Monor  belterület  6432/1  hrsz.  alatt  felvett,  „beépítetlen  terület”  –
megjelölésű  ingatlant  –  amely  funkcióját  tekintve  köztemető;  az
Egyházközséggel  kötött,  köztemető  fenntartására  létrejött  szerződésben
foglalt feladatok teljesítése céljából;
- telephelyként felveszi a Monor-Nagytemplomi Református Egyházközség
tulajdonát  képező,  Monor  belterület  6408  hrsz.  alatt  felvett,  „temető”  –
megjelölésű  ingatlant  –  amely  funkcióját  tekintve  köztemető;  az
Egyházközséggel  kötött,  köztemető  fenntartására  létrejött  szerződésben
foglalt feladatok teljesítése céljából;
- főtevékenységét  az  „5629 ’08  –  Egyéb vendéglátás”  –  tevékenységre
változtatja; egyben az eddigi főtevékenység, az „3821 ’08 – Nem veszélyes
hulladék  kezelése,  ártalmatlanítása”  –  tevékenységet  a  társaság
tevékenységei között fenntartja;
- vezérigazgatójaként  a  159/2021.  (IV.  15.)  számú  polgármesteri
határozattal  megválasztott  Rajki  László  Béla  képviseleti  és  cégjegyzési
jogosultságának cégjegyzékben történő átvezetését elrendelem;
- könyvvizsgálója,  a  Pecuna  Gazdasági  Tanácsadó  Kft.  –
könyvvizsgálatért  felelős  személy,  képviselője  Somogyi  Melinda
könyvvizsgáló  -  megbízatásának  átvezetését  a  215/2020.  (VI.  25.)  KT
határozat alapján elrendelem;
- felügyelőbizottsága  tagjaiként  Tóth  Mihály,  Budai  Norbert  és  dr.
Babinszki  György  megválasztását,  megbízatása  meghosszabbítását  és
cégjegyzéken történő átvezetését a 298/2021. (VI. 1.) számú polgármesteri
határozat alapján elrendelem;
- a  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  társasági  szerződést
elfogadom;  a  tulajdonos  képviseletében  a  Cégbíróság  előtti  eljárásra,
képviseletre  külön  okiratba  foglalt  meghatalmazással  meghatalmazást  és
megbízást adok.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Rajki László ügyvezető

Tárgy:  Az ügyeleti  alapellátásra  vonatkozó közbeszerzési  döntés  elfogadása,  feladatátadási
szerződés megkötése

302/2021. (VI. 4.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestereként
Monor  Város  Önkormányzata  Képviseletében  a  lefolytatott  közbeszerzési
eljárás eredményeként jóváhagyom az ügyeleti alapellátásra vonatkozó az
Emergency  Service  Kereskedelmi  és  Egészségügyi  Szolgáltató  Korlátolt
Felelősségű  Társasággal  (székhelye:  1131  Budapest  Topolya  utca  4-8.)
megkötendő  ügyeleti  alapellátásra  vonatkozó  feladat  átadási  szerződést
2021. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig terjedő időszakra. 

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző



Tárgy: A Monori Gondozási Központ nappali ellátásának látogatása

303/2021. (VI. 4.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre,  Monor  Város  Polgármestere
2021.  június  7-től  engedélyezi  a  Monori  Gondozási  Központ  nappali
ellátásának – ismételt – látogatását.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Iványi Margit intézményvezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Pályázati felhívás kiírása a Monori Gondozási Központ vezetésére

304/2021. (VI. 4.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere az
előterjesztés  mellékletének  megfelelően  pályázati  felhívást  tesz  közzé  a
Monori Gondozási Központ vezetésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: A Monori Kossuth Lajos Óvoda kérelme

305/2021. (VI. 7.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere a
Monori Kossuth Lajos Óvoda számára a 2021/2022. nevelési évre plusz 1 fő
pedagógiai  asszisztensi  státuszt  biztosít  a  súlyos  mozgássérült  gyermek
neveléséhez.

Határidő: 2021. szeptember 1.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Gyengéné Burján Szilvia intézményvezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Városháza fűtésrendszerének átalakítása

306/2021. (VI. 7.) polgármesteri határozat



Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy
határoz, hogy a Városháza fűtésrendszerének átalakításának kivitelezésére
szerződést  köt  a  nyertes  pályázatot  adó  Thermik  Plus  Kft.-vel  nettó
20.650.000,-  Ft  +  27  %  ÁFA  mindösszesen  bruttó  26.225.500,-  Ft  díj
ellenében, melynek forrása a maradványérték.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Fekete Lívia ügyintéző

Tárgy: Kupakgyűjtő szív tároló felajánlásával kapcsolatos döntések

307/2021. (VI. 8.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy
határoz, hogy elfogadja a Muharos Éva és Facskó Szilárd monori lakosok
által  felajánlott  kupakgyűjtő  szív  tárolót,  az  ajándékozásról  szerződést
kötnek. Felkéri a KÖVÁL N. Zrt.-t a tároló telepítésére, a tároló helyéül a
Monori  Uszoda  környezetét  jelöli  ki.  A  kupakgyűjtés  és  adományozás
feladatait a Monori Sportegyesület külön megállapodás alapján veszi át, a
megállapodás kidolgozásával a Jegyzői Irodát bízza meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Fekete Lívia ügyintéző

Tárgy:  A köznevelési  intézmények karbantartási  feladatainak  a  Monori  Tankerületi  Központ
részére történő átadása

308/2021. (VI. 8.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestereként
hozzájárulok ahhoz, hogy 2021. július 1. hatállyal a KÖVÁL Nonprofit Zrt. a
köznevelési intézmények karbantartási feladatainak ellátására vonatkozóan
a Monori Tankerületi Központtal megkötött szerződést közös megegyezéssel
megszüntetesse.  Egyidejűleg  felhatalmazom  a  KÖVÁL  Nonprofit  Zrt.
vezérigazgatóját,  hogy  a  feladatellátás  keretében  foglalkoztatott
munkavállalók  jogállásváltozásával  kapcsolatos  egyeztetéseket  az  érintett
dolgozókkal  lefolytassa,  és  a  jogviszony  rendezésekkel  kapcsolatos
munkáltatói intézkedések 2021. június 15-ig meghozza. 



Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Rajki László ügyvezető

Tárgy:  Monor,  Táncsics  Mihály  utca  23.  szám  alatti  épület  felújításának  kivitelezésével
kapcsolatos döntések

309/2021. (VI. 10.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy
határoz,  hogy  a  Monor,  Táncsics  Mihály  utca  23.  szám  alatti  épület
felújításának kivitelezésével a nyertes pályázatot adó Tz Thermobau Kft.-t
bízza meg nettó 37.672.000,- Ft + 10.171.440,- Ft ÁFA mindösszesen bruttó
47.843.440,-  Ft  díj  ellenében,  melynek  forrása  a  2020.  évi  maradvány
fejlesztésre elkülönített része.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Fekete Lívia ügyintéző

Tárgy: Monori Lovasbarátok Egyesületének támogatási kérelme

310/2021. (VI. 11.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésébe biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere a X.
Jubileumi Meghívásos Monori  Amatőr Fogathajtó Verseny megrendezését
egy mentőautóval, kukákkal, két darab mobil WC-vel és 100.000 Ft anyagi
hozzájárulással támogatja. Forrás az általános tartalék.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Szúnyogirtás/gyérítés Monor város területén

311/2021. (VI. 14.) polgármesteri határozat



Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere a
következő döntést hozza:

A Közbeszerzési munkacsoport javaslata alapján a Monor város területén
végzendő  szúnyogirtás/gyérítés  feladatra  a  kedvezőbb  ajánlati  árat  adó
RONIX  Kft.  (1153  Budapest,  Bocskai  u.  116.)  bruttó  2.301.875.-  Ft
árajánlatát elfogadom. A kiválasztott Ajánlattevővel a Vállalkozási Szerződés
megkötéséről gondoskodom.

Az  árajánlatban  megnevezett  szúnyogirtásra/gyérítésre  vonatkozó
vállalkozási  díj  (nettó:  1.812.500.-  Ft,  bruttó:  2.301.875.-  Ft)  fedezetét  a
2021. évi költségvetés tartalmazza.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Forgách Tamás irodavezető
Botos Krisztina ügyintéző

Tárgy:  Döntés  az  Integrált  Településfejlesztési  Stratégia  felülvizsgálatára  és  a  TOP  Plusz
Városfejlesztési Programterv elkészítésére beérkezett ajánlatok kapcsán

312/2021. (VI. 14.) polgármesteri határozat

Monor Város Polgármestere a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével
elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény  46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörénél  fogva  az  alábbi
döntést hozza:

Monor Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálatára, a
Stratégiát alátámasztó Megalapozó Vizsgálat – ITS szempontjából releváns
részeinek  –  felülvizsgálatára,  és  a  partnerségi  egyeztetési  folyamattal
kapcsolatos  feladatok  ellátására,  illetve  a  TOP  Plusz  Városfejlesztési
Programterv  elkészítésére  vonatkozó  feladatok  elvégzésére  érkezett
pályázatok  nyertes  ajánlattevője  a  legalacsonyabb összegű ajánlatot  adó
pályázó:  Pro  Regio  Közép-Magyarországi  Regionális  Fejlesztési  és
Szolgáltató  Nonprofit  Kft.  (1146  Budapest,  Hermina  út  17.)  Bruttó
12.065.000  Ft  összegű  ajánlatával.  Felhatalmazom  Monor  Város
Polgármesterét, hogy a nyertes pályázóval kötött szerződés aláírja. 

Határidő: azonnal.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Orosházi Tamás ügyintéző

Tárgy: KÖVÁL Np. Zrt-vel kapcsolatos döntések

313/2021. (VI. 14.) polgármesteri határozat



Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre,  Monor  Város  Polgármestere
hozzájárul, hogy a KÖVÁL Nonprofit Zrt. egyéb bevételeinek terhére nettó
1.161.000 Ft + ÁFA összeget átcsoportosítva felhasználhat a a 2021. évi
javítási-, karbantartási munkákra, azon belül a Katona konyha teljes festési
és mázolási munkáinak elvégzésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László vezérigazgató

Tárgy: Kovács Ildikó bérletidíj-fizetési mentesség iránti kérelme

314/2021. (VI. 14.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre,  Monor  Város  Polgármestere
hozzájárul Kovács Ildikó, 2200 Monor, Petőfi Sándor u. 34. sz. alatti lakos,
mint a Monor, Városi Piac 6757/11 hrsz.-ú üzlethelyiség bérlője bérletidíj-
fizetési mentesség iránti kérelméhez, a virágüzlet 2021. március 9-től 2021.
április  7-ig  történő  zárva  tartása  okán  egy  havi  bérleti  díj  megfizetésétől
eltekint.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy:  Monor  Város  Önkormányzat  2021.  évi  költségvetéséről  szóló  9/2021.  (III.  8.)
önkormányzati rendelet 1. számú módosítása

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

315/2021. (VI. 24.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  írásos
előterjesztésnek  megfelelően  elfogadja  Az  Önkormányzat  2021.  évi
költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról
készült független könyvvizsgálói véleményt.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető



Tárgy: A Monori Gondozási Központ alapdokumentumainak módosítása

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

316/2021. (VI. 24.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  írásos
előterjesztésnek  megfelelően  elfogadja  a  Monori  Gondozási  Központ
Szakmai  Programját,  és  annak  mellékleteit  (Szervezeti  Működési
Szabályzat,  Nappali  ellátás  házirendje,  Ellátotti  megállapodás  tervezetek,
Ellátotti  dokumentációs  lista),  egyidejűleg  a  2020.10.15-én  életbe  lépett,
437/2020. (X.15.) számú Szakmai Program hatályát veszti.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Helyi Építési Szabályzat módosítása az ’OTÉK’ parkolási előírásainak változása miatt

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

317/2021. (VI. 24.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  országos
jogszabály  módosulása miatt  a Monor Város Helyi  Építési  Szabályzatáról
(HÉSZ)  szóló  23/2017.  (XII.  15.)  számú  Ök.  rendeletét  az  alábbi
rendelkezéssel egészíti ki:
„Új épület létesítése vagy új rendeltetési egység kialakítása esetén minden
üdülő  és  lakó  rendeltetési  egység  után  legalább  egy  személygépkocsi
elhelyezését kell biztosítani.”

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Gubán Sándor főépítész
Orosházi Tamás ügyintéző

Tárgy:  Jámbor  Gergő  és  neje,  Monor,  10609/2  hrsz.  alatti  ingatlan belterületbe  csatolására
(településrendezési eszközök módosítás) vonatkozó kérelme

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

318/2021. (VI. 24.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elutasítja  Jámbor
Gergő  és  neje  kérelmét,  mely  a  Monor,  10609/2  hrsz.  alatti  ingatlan
belterületbe csatolására vonatkozik.

Határidő: folyamatos



Felelős: Darázsi Kálmán polgármester
dr. Urbán Hajnalka jegyző
Orosházi Tamás ügyintéző

Tárgy: Kiss István, Monor, 3345, 3346/1 hrsz. alatti ingatlanokra vonatkozó Településrendezési
eszközök módosítására irányuló kérelme

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

319/2021. (VI. 24.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  elutasítja Kiss István
kérelmét, mely a Monor, 3345, 3346/1 hrsz. alatti  ingatlanokra vonatkozó
Településrendezési eszközök módosítására irányul.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Orosházi Tamás ügyintéző

Tárgy: Panzi-Pet Kft., Monor, 4913/11, /13, 7501, 7502 hrsz. alatti ingatlanokra vonatkozó HÉSZ
módosítási kérelme

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

320/2021. (VI. 24.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  testülete  támogatja
Pandarisz Sándor /  Panzi-Pet Kft.  Monor, 4913/11,  /13, 7501, 7502 hrsz.
alatti ingatlanokra vonatkozó kérelmét és a tervezett utat áthelyezi a 4913/12
és /13 hrsz.-ú ingatlan határára, azzal a feltétellel, hogy a kérelmező viselje
a  településrendezési  eszközök  módosítás  költségeinek  rá  eső  részét.  A
Képviselő-testület  felhatalmazza  Monor  Város  Polgármesterét  a
településrendezési szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Gubán Sándor főépítész
Orosházi Tamás ügyintéző

Tárgy: Mocsári Károly kérelme

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

321/2021. (VI. 24.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  tisztelettel  köszöni
Mocsári Károly zongoraművész felvetését a Monori Komolyzenei Fesztivál
szervezésére  vonatkozóan.  Kéri,  hogy  készítsen  konkrét  költségvetést



három,  egymást  követő  évre,  abban  megjelölve  a  programtervet,
helyszíneket,  tervezett  időpontokat,  fellépőket,  azok  díjazását  és  minden
várható egyéb költséget, valamint az önkormányzati támogatáson túl várható
egyéb bevételeket is.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Hanzelik Andrea ügyvezető

Tárgy: Beszámoló a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. által koordinált projektekről

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

322/2021. (VI. 24.) KT határozat

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

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Beszámoló a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. által koordinált projektekről

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

323/2021. (VI. 24.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  hozzájárul  a  Monori
Városfejlesztő Nonprofit Kft-vel kötött, a „Monor, Széchenyi utca felújítása”
tárgyú projektre vonatkozó lebonyolítási szerződés módosításához, melyben
az egy darab végszámla helyett egy darab részszámla (Az I. ütem, Ady utca
és  Mátyás  király  utca  közötti  szakaszának  felújítása.)  nettó  1.000.000
Ft+ÁFA,  azaz  bruttó  1.270.000  Ft  és  egy  darab  végszámla  (A  II.  ütem,
Mátyás  király  utca  és  Kistói  utca  közötti  szakaszának  felújítása.)  nettó
500.000 Ft+ÁFA, azaz bruttó 635.000 Ft összegben kerül kiállításra.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Beszámoló a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. által koordinált projektekről

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



324/2021. (VI. 24.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a
polgármestert,  hogy  rendelje  meg a Napsugár  Óvoda felújítása,  bővítése
miatt  szükséges  elektromos  teljesítmény  növeléshez  az  MVM  DÉMÁSZ
Áramhálózati  Kft-től  a  gazdasági-műszaki  ajánlatban  meghatározott
hálózatbővítést, nettó 2.033.500 Ft + ÁFA, bruttó 2.582.545 Ft díjért.
Fedezet a 2021. évi költségvetés fejlesztési tartaléka.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Leé István ügyintéző
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Beszámoló a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. által koordinált projektekről

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

325/2021. (VI. 24.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Monor,  Széchenyi
utca felújítása” tárgyú projekt II. ütemének (Mátyás király utca és Kistói utca
közötti  szakaszának  felújítása)  megvalósítása  érdekében  a  műszaki
ellenőrzéssel Vladár Zoltán egyéni vállalkozót (2200 Monor, Kisfaludy utca
65.) bízza meg nettó 180.000 Ft + 0 Ft ÁFA, azaz bruttó 180.000 Ft összegű
díjért.  Fedezet  a  projekt  költségvetése,  valamint  20.000 Ft  további  forrás
biztosításával a 2021. évi költségvetés működési tartaléka.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Beszámoló a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. által koordinált projektekről

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

326/2021. (VI. 24.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Monor,  Széchenyi
utca felújítása” tárgyú projekt II. ütemének (Mátyás király utca és Kistói utca
közötti szakaszának felújítása) megvalósítása érdekében a kivitelezéssel a
Laczkó  Team Kft-t  (2253  Tápióság,  Szentmártonkátai  út  69.)  bízza  meg
nettó 11.385.880 Ft + ÁFA, bruttó  14.460.067  Ft  díjért.  Fedezet  a
projekt költségvetése, valamint 1.903.050 Ft további forrás biztosításával a
2021. évi költségvetés működési tartaléka.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző



Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Beszámoló a Monor Városi Sportcsarnok üzemeltetéséről (2021.01.01-2021.05.31.)

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

327/2021. (VI. 24.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Monor
Városi  Sportcsarnok,  2021.01.01.  és  2021.05.31.  közötti  időszakra
vonatkozó üzemeltetésével kapcsolatos beszámolót.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Tájékoztató a Monori játszóterek állapotáról

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

328/2021. (VI. 24.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Monori
játszóterek állapotáról szóló tájékoztatót.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László vezérigazgató

Tárgy: KÖVÁL Nonprofit Zrt-vel kapcsolatos döntések

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

329/2021. (VI. 24.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a
kiszervezett önkormányzati feladatok felülvizsgálatáról szóló jelentésben leírt
javaslatok megvalósítására vonatkozó intézkedési tervben foglalt feladatok
jelen állásáról szóló tájékoztatót.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László vezérigazgató



Tárgy: KÖVÁL Nonprofit Zrt-vel kapcsolatos döntések

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

330/2021. (VI. 24.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a
kiszervezett  önkormányzati  feladatok felülvizsgálatával összefüggő jogi  és
szakértői  tevékenység  ellátására  vonatkozó  árajánlatát  a  Szobotka  és
Torma  Ügyvédi  Irodának,  melynek  óradíja  nettó  30.000  Ft  +  ÁFA.  Az
Önkormányzat megköti a szerződést az Ügyvégi Irodával nettó 1 millió forint
keretösszeg erejéig. Fedezet a működési céltartalék.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László vezérigazgató

Tárgy: KÖVÁL Nonprofit Zrt-vel kapcsolatos döntések

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

331/2021. (VI. 24.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Np.
Zrt.  könyveiben  „ismeretlen  tettes  elleni  követelés”  jelen  állásáról  szóló
tájékoztatót.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László vezérigazgató

Tárgy: KÖVÁL Nonprofit Zrt-vel kapcsolatos döntések

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

332/2021. (VI. 24.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Np.
Zrt.  főző-  és  tálaló  konyháinak  2021.  évi,  nyári  javítási-,  karbantartási
munkáiról  szóló  tájékoztatót,  egyúttal  arról  dönt,  hogy  az  2-8.  pontokban
meghatározott  feladatok  nettó  6.694.610.-  Forint  értékben  a  KÖVÁL
Nonprofit Zrt. eredménytartalékának terhére kerüljenek megvalósításra.
Amennyiben  a társaságnak likviditási  nehézsége merülne  fel,  úgy  Monor
Város  Önkormányzat  a  KÖVÁL  Nonprofit  Zrt.  2021.  évi  üzleti  tervben
megítélt  működési  támogatások  összegét  idő  előtt  biztosítja  a  társaság
részére.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester



dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László vezérigazgató

Tárgy: KÖVÁL Nonprofit Zrt-vel kapcsolatos döntések

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

333/2021. (VI. 24.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  hozzájárul  ahhoz,  hogy
2021. augusztus 1. hatállyal a KÖVÁL Nonprofit Zrt. a hulladékszállítással
kapcsolatos feladatainak ellátására vonatkozóan a DTKH Nonprofit  Kft-vel
megkötött  szerződést  közös  megegyezéssel  megszüntesse.  Egyidejűleg
felhatalmazza a KÖVÁL Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját, hogy a feladatellátás
keretében  foglalkoztatott  munkavállalók  jogállásváltozásával  kapcsolatos
egyeztetéseket  az  érintett  dolgozókkal  lefolytassa,  és  a  jogviszony
rendezésekkel  kapcsolatos  munkáltatói  intézkedések  2021.  július  15-ig
meghozza.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Rajki László vezérigazgató

Tárgy:  VP6-7.2.1.1-21  kódszámú,  Külterületi  helyi  közutak  fejlesztése  tárgyú  pályázattal
kapcsolatos döntések

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

334/2021. (VI. 24.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  szándékát  fejezi  ki,
hogy  pályázatot  nyújt  be  a  VP6-7.2.1.1-21  kódszámú,  Külterületi  helyi
közutak fejlesztése tárgyú pályázati felhívásra.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László ügyvezető

Tárgy:  VP6-7.2.1.1-21  kódszámú,  Külterületi  helyi  közutak  fejlesztése  tárgyú  pályázattal
kapcsolatos döntések

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

335/2021. (VI. 24.) KT határozat



Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  VP6-7.2.1.1-21
kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázathoz maximum
15  millió  Ft  önerőt  biztosít.  Fedezet  a  2021.  évi  költségvetés működési
céltartaléka.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László ügyvezető

Tárgy:  VP6-7.2.1.1-21  kódszámú,  Külterületi  helyi  közutak  fejlesztése  tárgyú  pályázattal
kapcsolatos döntések

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

336/2021. (VI. 24.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Monori
Városfejlesztő  Nonprofit  Kft-t  bízza  meg  a  VP6-7.2.1.1-21  kódszámú,
Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázati felhívásra benyújtandó
pályázat  előkészítésével,  a  pályázattal  kapcsolatos  előzetes  műszaki
felméréssel és a műszaki bonyolítással.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László ügyvezető

Tárgy:  VP6-7.2.1.1-21  kódszámú,  Külterületi  helyi  közutak  fejlesztése  tárgyú  pályázattal
kapcsolatos döntések

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

337/2021. (VI. 24.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a
polgármestert,  hogy a VP6-7.2.1.1-21 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 2021. évi költségvetés működési
céltartaléka.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető



Tárgy: Beszámoló a Monori Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységéről

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

338/2021. (VI. 24.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Monori
Polgármesteri  Hivatal  2020.  évi  munkájáról  készült  beszámolót,  és
köszönetét  fejezi  ki  a  Monori  Polgármesteri  Hivatal,  valamint  a  Város
dolgozóinak a pandémia alatt végzett munkájáért.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző

dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy: A Társulás Intézményfenntartói/feladat ellátási köréből történő kilépés kérdései

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

339/2021. (VI. 24.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  89.  §  (1)-(2)
bekezdései, valamint a társulási megállapodás 4.2.1. pontja alapján 2021.
december 31-i hatállyal kiválik a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társulásból.

Határidő: A  Társulásból  kilépésre  a  döntés  2021.  június  30.;  a  hatálya:
2021. december 31.

Felelős: Darázsi Kálmán polgármester
dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy: A Társulás Intézményfenntartói/feladat ellátási köréből történő kilépés kérdései

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

340/2021. (VI. 24.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  2022.  január  1.
napjától  önkormányzati  fenntartásba  veszi  a  Társulás  Monor  és  Térsége
Integrált  Család-  és  Gyermekjóléti  Központ  és  Szolgálat  intézményét,
előkészíti  és megköti  a feladat  ellátási  szerződéseket,  ennek megtörténte
esetén rendezi a jelenlegi kiszolgáló ingatlan sorsát,  meghozza a jövőbeli
ingatlan biztosításához szükséges önkormányzati döntéseket.

Határidő: Az  intézmény  önkormányzati  fenntartásba  vételére,  a  feladat
ellátási  szerződések  előkészítésére/megkötésére/  működési
engedélyeztetésre:  2022.  január  1.,  a  további  szükséges
intézkedések meghozatalára: 2022. december 31.

Felelős: Darázsi Kálmán polgármester
dr. Urbán Hajnalka jegyző



dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy: A Társulás Intézményfenntartói/feladat ellátási köréből történő kilépés kérdései

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

341/2021. (VI. 24.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  2022.  január  1-től  a
főépítészi  feladatok  ellátását  önkormányzati  foglalkoztatású  Főépítésszel
biztosítja  tovább,  és  gondoskodik  a  fogorvosi  alapellátásnak  a  feladat
ellátási szerződéssel történő megvalósításáról.

Határidő: 2021. december 31.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy: Szennyvíztelep bővítésének kérdései

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

342/2021. (VI. 24.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meg kívánja kezdeni a
szennyvíztelep  bővítésének  tervezéséi  folyamatát,  ezért  a  szükséges
engedélyek beszerzése érdekében az alábbi döntést hozza:
A  közbeszerzési  előkészítő  munkacsoport  javaslatát  elfogadja,  és  a
szennyvíztelep  bővítés  engedélyezési  tervének  készítésére  lefolytatott
pályázat nyerteseként a 14.105.000,- Ft.  + ÁFA, azaz bruttó 17.913.350,-
forint  árajánlatot  adó  K+K Környezetgazdálkodási  és  Közműtervező  Kft.-t
(1043 Budapest, Lórántffy Zsuzsanna utca 15. B. ép.) jelöli meg.
Opcionálisan:  Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az
ajánlatkérési műszaki leírás szerinti szolár iszapszárító csarnok tervezését is
meg kívánja terveztetni, melynek ajánlati ára: 490.000,- Ft.+ÁFA, azaz bruttó
622.300,- Ft, azzal, hogy azt II. ütemű megvalósításként kell kezelni.
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert
a tervezővel való szerződéskötésre.
A szerződés fedezetének a DAKÖV Kft-nél elkülönített szennyvíz víziközmű
közműfejlesztési hozzájárulást jelöli meg. Ennek érdekében felhatalmazza a
Polgármestert a DAKÖV Kft-vel való szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy: Szennyvíztelep bővítésének kérdései



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

343/2021. (VI. 24.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  meg  kívánja
vizsgáltatni  a  közműves  szennyvízhálózat  további  terhelésének  hatását,
kapacitásának bővítési és a fejlesztési területek rácsatlakozási lehetőségeit,
ezért  felkéri  a  Polgármestert  és  a  MÜVÁK  Irodát,  hogy  a  tanulmány
elkészíttetése  érdekében  a  szükséges  pályáztatást  folytassa  le,  a
legkedvezőbb ajánlatot adót válassza ki, és a szerződést kösse meg.
A szerződés fedezetének a DAKÖV Kft-nél elkülönített szennyvíz víziközmű
közműfejlesztési hozzájárulást jelöli meg. Ennek érdekében felhatalmazza a
Polgármestert a DAKÖV Kft-vel való szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy: Szennyvíztelep bővítésének kérdései

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

344/2021. (VI. 24.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  meg  kívánja
vizsgáltatni  az  átmeneti  iszaptározó,  komposztáló  fejlesztési  lehetőségeit,
ezért  felkéri  a  Polgármestert  és  a  MÜVÁK  Irodát,  hogy  a  tanulmány
elkészíttetése  érdekében  a  szükséges  pályáztatást  folytassa  le,  a
legkedvezőbb ajánlatot adót válassza ki, és a szerződést kösse meg.
A szerződés fedezetének a DAKÖV Kft-nél elkülönített szennyvíz víziközmű
közműfejlesztési hozzájárulást jelöli meg. Ennek érdekében felhatalmazza a
Polgármestert a DAKÖV Kft-vel való szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy: Monor belterületi utak felújítása - műszaki ellenőr kiválasztása

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

345/2021. (VI. 24.) KT határozat



Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Monor belterületén
felújítandó  előzetesen  kiválasztott  11  db  rossz  állapotú  szilárd  (aszfalt)
burkolattal  ellátott  önkormányzati  út  felújítása  kapcsán  műszaki  ellenőri
tevékenység ellátása tárgyában Vladár Zoltán e.v.-t  (kisadózó) bízza meg
nettó:  2.980.000,-Ft+0,-Ft  ÁFA  (,  azaz  bruttó  2.980.000,-  Ft  összegért.
Fedezete  a  Belügyminisztérium  egyes  térségi  fejlesztési  igények
támogatásáról  szóló  1746/2020.v  (XI.  11.)  Korm.  határozat  alapján
Önkormányzati  útfelújítás  céljára  felhasználható  Monor  Város
Önkormányzata részére biztosított támogatás.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy: Aluljáró csapadékvíz átemelő távfelügyelet kiépítésével kapcsolatos kérdés

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

346/2021. (VI. 24.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy
megbízza  a  DAKÖV  Kft.-t  a  Monor,  aluljáró  csapadékvíz  átemelő
távfelügyelet kiépítésével, melynek költsége bruttó 1.996.440,- Ft.
Forrása a felhalmozási tartalék.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy: Petőfi Sándor utca 4. szám alatti épülettel kapcsolatos munkálatok

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

347/2021. (VI. 24.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvégzi a Monor, Petőfi
utca 4. szám alatti ingatlanon a kerítés javítási és falkezelési munkálatokat
maximum  700.000  Ft  értékig.  Egyúttal  felhatalmazza  a  polgármestert  a
pályáztatás lebonyolítására, illetve a legkedvezőbb pályázó kiválasztására, a
vállalkozói szerződés megkötésére.
Forrása a működési céltartalék.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Forgách Tamás irodavezető
Fekete Lívia ügyintéző



Tárgy: A hulladékudvar étékesítésével kapcsolatos kérdések

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

348/2021. (VI. 24.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  Mandula
Róbert igazságügyi szakértő, vagyonértékelő által a Monor külterület 076/6
hrsz.-ú,  kivett  szeméttelep  megnevezésű,  13.776  m2 területű  ingatlanra
MSZ-30/2020  munkaszámon  készített,  1.293.-Ft/m2 összegű  szakértői
véleményét.  A  076/6  hrsz.-ú  ingatlanból  a  telekalakítást  követően
értékesítendő,  megközelítőleg  5000  m2 terület  vételárát  1.293.-Ft/m2

összegben határozza meg.

A  telekmegosztást  követően  kialakuló  ingatlanrész  vevőjeként  a  DTKH
Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-t jelöli ki, 

A  vevő  pályáztatás  mellőzésével  került  kijelölésre,  mivel  a  DTKH  Kft.
jelenleg  a  térségben  az  egyetlen  közszolgáltató,  és  egyben  az  ingatlan
jelenlegi bérlője. 

Felhatalmazza a polgármestert,  hogy a telekalakítási  eljárást követően az
adásvételi szerződést a DTKH Kft.-vel megkösse.

Határidő: folyamatos
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Bokros Károlyné ügyintéző

Tárgy: A hulladékudvar étékesítésével kapcsolatos kérdések

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

349/2021. (VI. 24.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 092/15 hrsz.-ú, 2000
m2 területű ingatlannak és az előzetes felmérés szerint  telekalakítással  a
092/14 és 092/16 hrsz.-ú ingatlanból kialakítandó megközelítőleg 2200 m2

terület vételárát a művelés alól történő kivonatást és telekalakítási eljárást
követően elkészített forgalmi értékbecslés birtokában határozza meg.

Határidő: folyamatos
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Bokros Károlyné ügyintéző

Tárgy: Kossuth 88/a Társasház épület külső homlokzat felújítása



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

350/2021. (VI. 24.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor, Kossuth L. u.
88/a  sz.  alatti  18 lakásos társasház 2021.  június 25.  napjára összehívott
közgyűlésén  a  társasház  épületének  külső  homlokzat  felújítására  bekért
ajánlatok közül a társasházban lévő 2602/10000 tulajdoni illetőségével a 1.
számú ajánlatra kíván szavazni.

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Társasházat,
hogy a homlokzat felújítást megelőzően a településképi bejelentési eljárást
bonyolítsa le.

Határidő: 2021. június 25.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy: Tóthné Végh Petra kérelme

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

351/2021. (VI. 24.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy határoz,  hogy a
SZT szerint kialakítja az utat a zártkerti 11664 hrsz.-ú ingatlanából. 

Felkéri a MÜVÁK Irodát, rendelje meg a telekalakítási vázrajz elkészítését,
és kezdeményezze a földhivatalnál a telekalakítási engedélyezési eljárást.

Továbbá  felkéri  a  MÜVÁK  Irodát,  hogy  folytasson  tárgyalást  a  Monor
Nagytemplomi Református Egyházközséggel, mint a 11657 hrsz.-ú ingatlan
tulajdonosával, a két ingatlan közös hasznosításának érdekében. 

A  11664  hrsz.-ú  ingatlanból  kialakuló  út  belterületbe  csatolásáról  az
útkialakítást és az egyházzal történő egyeztetést követően dönt.

Határidő: folyamatos
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Bokros Károlyné ügyintéző

Tárgy: Tájékoztató a „Nyári diákmunka 2021.” munkaerőpiaci programról

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

352/2021. (VI. 24.) KT határozat



Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a  „Nyári
diákmunka 2021.”  elnevezésű munkaerőpiaci  programmal kapcsolatban a
támogatásként nem igényelhető felmerülő költségeket, 1.100.000 Ft-ot saját
forrásból, a 2021. évi működési céltartalék terhére finanszírozza.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Bajkai Rita ügyintéző

Tárgy: A Monori Napsugár Óvoda kérelme

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

353/2021. (VI. 24.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  támogatja  a  Monori
Napsugár Óvoda vezetőjének kérelmét és a 2021/2022. nevelési évre plusz
2 fő pedagógiai asszisztensi státusszal bővíti az intézmény létszámát.
Fedezete az óvoda költségvetése.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Técsiné Vass Ildikó intézményvezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: A Monori Jászai Mari Általános Iskola kérelme

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

354/2021. (VI. 24.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  támogatja  a  Monori
Jászai Mari Általános Iskola kérelmét, a fejlesztési tartalék terhére az iskola
épületének  ereszcsatorna  és  csapadékvíz  levezető  rendszere  felújítási
munkáinak 50%-át, azaz bruttó 869.320,- Ft-ot biztosít.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Kedvezményes mesekönyv beszerzés

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

355/2021. (VI. 24.) KT határozat



Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szilvia  és  Társa
Kiadótól  56  példányban  megrendeli  Jezsó  Ákos,  Árokparti  mesék  című
mesekönyvét  bruttó  1.570  Ft/példány  áron,  összesen  bruttó  87.920  Ft
értékben.
Fedezete a működési céltartalék.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2021. II. félévi munkatervének jóváhagyására

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

356/2021. (VI. 24.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  írásos
előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja a Képviselő-testület 2021. II. félévi
munkatervét azzal a kiegészítéssel, hogy a júliusi testületi ülés napirendjére
vegye  fel  Az  egyes  bizottságok  keretéről  és  az  alapítványok  pályázati
támogatási  rendjéről  szóló  2/2006.  (I.  31.)  önkormányzati  rendelet
módosítását.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy: Monor Okos Város projekttel kapcsolatos kérdések

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

357/2021. (VI. 24.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  írásos
előterjesztésnek  megfelelően  elfogadja  a  Monor  Okos  Város  projekthez
kapcsolódó, a KRÉTA intézményi beléptető funkcionalitás és étkezési modul
bevezetése  és  terméktámogatása  tárgyú  ajánlattételi  felhívást  és
felhatalmazza a polgármestert, hogy küldje meg azt az eKRÉTA Informatikai
Zrt. részére.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

Juhász László alpolgármester
dr. Urbán Hajnalka jegyző

Tárgy: Monor Okos Város projekttel kapcsolatos kérdések

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



358/2021. (VI. 24.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a
polgármestert,  hogy  a  Monor  Okos  Város  projekttel  kapcsolatban
csatlakozzon  a  Központosított  közbeszerzés,  Digitális  Kormányzati
Ügynökség központosított közbeszerzéséhez, melynek tárgya: „Informatikai
rendszerek  fejlesztéséhez  kapcsolódó  minőségbiztosítási  szolgáltatások
nyújtása”, és a keretmegállapodás azonosító száma: DKM01ITMB21.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

Juhász László alpolgármester
dr. Urbán Hajnalka jegyző

Tárgy: Monor Okos Város projekttel kapcsolatos kérdések

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

359/2021. (VI. 24.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Monor
Okos Város projekttel kapcsolatos írásbeli és szóbeli tájékoztatást.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

Juhász László alpolgármester
dr. Urbán Hajnalka jegyző

Tárgy: Monori Gondozási Központ klíma beszerelési kérelme

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

360/2021. (VI. 24.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  támogatja  a  Monori
Gondozási Központ klíma beszerelésére vonatkozó kérelmét, forrást biztosít
a  2021.  évi  költségvetés  intézményi  felújítások  sorának  az  Intézményre
meghatározott összegéből.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Forgách Tamás irodavezető
Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Előterjesztés kötelezettségvállalások forrásának biztosítására



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

361/2021. (VI. 24.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2021.
évi  lelátó bérleti  díjának megfizetéséhez a Monori  Sportegyesület  részére
támogatásként  biztosítja  az  1.270.000,-  forint  összeget  a  működési
céltartalék terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető

Tárgy: Polgármesteri jelentés lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról

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

362/2021. (VI. 24.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Balogh
Péter  képviselő  azon  felvetésére,  mely  a  kivágott  fák  helyébe  ültetendő
fákkal kapcsolatos rendeletre,  illetve az ültetendő fák nagyságára,  korára
vonatkozik, a szeptemberi testületi ülésen tér vissza.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Botos Krisztina ügyintéző

Tárgy: Polgármesteri jelentés a két ülés közötti fontosabb eseményekről és intézkedésekről

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

363/2021. (VI. 24.) KT határozat

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

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

Tárgy: Jakab Dzsenifer települési létfenntartási támogatás kérelme

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

364/2021. (VI. 24.) 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.) önkormányzati rendelet 7.
§-ában foglaltak alapján, a szociális helyzetére való tekintettel 10.000,- Ft
települési  létfenntartási  támogatást  nyújt  Jakab  Dzsennifer,  Monor,
Nagydiófa u. 23. sz. alatti lakosnak.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Rafael Cecília települési létfenntartási támogatás kérelme

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

365/2021. (VI. 24.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határoz,  hogy
Rafael  Cecília,  Monor,  Kós  Károly  u.  27. sz.  alatti  lakos  települési
létfenntartási  támogatás  kérelmét  érdemben  nem  tárgyalja.  Felkéri  a
Polgármesteri Hivatalt, készítsen környezettanulmányt, amelyben térjen ki a
kérelmező lakókörnyezete rendezettségének ellenőrzésére is.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy:  Rendelet  a  bizottság  keretéről  és  az  alapítványok  pályázati  támogatási  rendjéről,
valamint a pályázati kiírás elfogadása

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

366/2021. (VII. 15.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  írásos
előterjesztésnek  megfelelően  elfogadja,  hogy  az  Emberi  Erőforrások
Bizottsága  a bizottság  keretéről  és  az  alapítványok  pályázati  támogatási
rendjéről szóló  önkormányzati  rendelet  kihirdetését  követően,  az  abban
foglaltaknak  megfelelően  pályázatot  ír  ki  a  bizottsági  keret  „A”
komponensére  azzal,  hogy  a  pályázati  felhívásban  a  pályázat  kiírási
határideje:  azonnal,  a  benyújtásának  határideje  2021.  augusztus  31-én
(kedden) 12.00 óra, a pályázat elbírálási határideje: a 2021. szeptember havi
soros Bizottsági ülés.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: A Monori Gondozási Központ intézmény vezetésére beérkezett pályázatok elbírálása



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

367/2021. (VII. 15.) KT határozat

Monor  Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  Monori  Gondozási
Központ  vezetésével  (magasabb vezetői  megbízás)  Iványi  Margitot  bízza
meg 2021. július 16-tól 2026. 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 500 %-ban állapítja meg.

Határidő: 2021. július 16.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Oláh István Alapítvány kuratóriumának 2020. évi beszámolója

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

368/2021. (VII. 15.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  írásos
előterjesztésnek  megfelelően  elfogadja  az  Oláh  István  Alapítvány
Kuratóriumának 2020. évi beszámolóját.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel eljegyző

Tárgy: Vízkorlátozási terv megtárgyalása

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

369/2021. (VII. 15.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  írásos
előterjesztésnek  megfelelően  elfogadja  a  DAKÖV  Kft.  monori
üzemigazgatóságának területére vonatkozó vízkorlátozási tervet.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Artzt Sándor üzemigazgató

Tárgy: Víziközművek gördülő fejlesztési terve 2021.



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

370/2021. (VII. 15.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a víziközmű-rendszert
bérleti-üzemeltetési  szerződés  alapján  üzemeltető  DAKÖV  Dabas  és
Környéke Vízügyi Kft (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.) által tett, 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 terv beruházási tervrészre vonatkozó
árajánlatát  elfogadja,  és  tudomásul  veszi,  hogy  a  Polgármester  a  Kft.
meghatalmazását  kiadta.  Pénzügyi  fedezete  az  ivóvíz-rendszer  bérleti-
üzemeltetési díja.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Forgách Tamás irodavezető

Tárgy: Víziközművek gördülő fejlesztési terve 2021.

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

371/2021. (VII. 15.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a víziközmű-rendszert
bérleti-üzemeltetési  szerződés  alapján  üzemeltető  DAKÖV  Dabas  és
Környéke Vízügyi Kft (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.) által tett, 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 terv beruházási tervrészre vonatkozó
árajánlatát  elfogadja,  és  tudomásul  veszi,  hogy  a  Polgármester  a  Kft.
meghatalmazását kiadta.  Pénzügyi  fedezete a szennyvíz-rendszer bérleti-
üzemeltetési díja.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Forgách Tamás irodavezető

Tárgy:  Solar-Kit  Kft.  /  Kiani  Milán  Dániel,  Monor,  0172  és  0376/34  hrsz.  alatti  ingatlanokra
vonatkozó kérelme

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



372/2021. (VII. 15.) KT határozat

Monor  Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  elutasítja  a  Solar-Kit
Kft.  (Kiani  Milán Dániel),  Monor, 0376/34 hrsz. alatti  ingatlanra vonatkozó
kérelmét.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Gubán Sándor főépítész
Orosházi Tamás ügyintéző

Tárgy:  Solar-Kit  Kft.  /  Kiani  Milán  Dániel,  Monor,  0172  és  0376/34  hrsz.  alatti  ingatlanokra
vonatkozó kérelme

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

373/2021. (VII. 15.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Solar-Kit Kft.-t
(Kiani  Milán  Dániel),  hogy  Monor,  0172  hrsz.  alatti  ingatlanra  vonatkozó
kérelméhez nyújtsa be a terület megvásárlására vonatkozó előszerződést,
és nyilatkozzon arról,  hogy a napelem park megvalósulása esetén milyen
árbevételre  számít,  mekkora  adóbevételt  jelenthet  ez  a  városnak.  Ezek
ismeretében  a  kérelmet  a  Képviselő-testület  következő  soros  ülésén
újratárgyalja.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Gubán Sándor főépítész
Orosházi Tamás ügyintéző

Tárgy: Tájékoztató az augusztus 20-i rendezvény programjáról

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

374/2021. (VII. 15.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy határoz,  hogy a
MOL Nyrt. 1 millió forint összegű támogatását átadja a Vigadó Np. Kft.-nek
az augusztus 20-i rendezvény finanszírozására.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Hanzelik Andrea ügyvezető

Tárgy: Tájékoztató az augusztus 20-i rendezvény programjáról



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

375/2021. (VII. 15.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  augusztus  20-i
ünnepi programok helyszíneként a Kis-tó környékét határozza meg; továbbá
dönt arról, hogy ebben az évben nem szervez tűzijátékot.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Hanzelik Andrea ügyvezető

Tárgy: Tájékoztató az augusztus 20-i rendezvény programjáról

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

376/2021. (VII. 15.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy határoz, hogy az
augusztus 20-i tűzijátékra betervezett 350.000,- Ft-ot nem adja át a Vigadó
Np. Kft.-nek, hanem szétosztja a monori állatvédő civil szervezeteknek.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy: Szemők György szobrászművész felajánlása

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

377/2021. (VII. 15.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  nem  fogadja  el  a
Szemők  György  szobrászművész  által  felajánlott  szobor  elhelyezésére
vonatkozó,  az  OMSZI  Nonprofit  Kft.  szakértőinek  véleményét,  felkéri  a
Polgármestert,  tárgyaljon  tovább  a  megfelelő  helyszín  megtalálása
érdekében.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Hanzelik Andrea ügyvezető

Tárgy: Monor Város Önkormányzata 2021. évi Közbeszerzési Tervének módosítása

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

378/2021. (VII. 15.) KT határozat



Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  írásos
előterjesztésnek megfelelően elfogadja Monor Város Önkormányzata 2021.
évi Közbeszerzési Tervének IV. számú módosítását.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Beszámoló a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. által koordinált projektekről

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

379/2021. (VII. 15.) KT határozat

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

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Beszámoló a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. által koordinált projektekről

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

380/2021. (VII. 15.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  jóváhagyja,  hogy  a
Monori  Városfejlesztő  Nonprofit  Kft.  és a Monori  Sportcsarnok Kft.  között
létrejött bérleti, üzemeltetési szerződés akként módosul, hogy a 2021. július
– november hónapokra a bérleti díj összege 4.000.000 Ft + ÁFA / hó legyen.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Napsugár óvoda bővítésével kapcsolatos döntés

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

381/2021. (VII. 15.) KT határozat



Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Napsugár  Óvoda
bővítése  tárgyú  kivitelezés  közbeszerzési  feladatainak  ellátásával  a  K&Z
Horizontál  Kft-t  (6000  Kecskemét,  Szövetség  tér  5.)  bízza  meg  nettó
1.500.000 Ft + ÁFA, bruttó 1.905.000 Ft díjért.
Fedezet a 2021. évi költségvetés működési tartaléka.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy:  A  kiszervezett  önkormányzati  feladatok  felülvizsgálatáról  szóló  jelentésben  leírt
javaslatok megvalósítására vonatkozó intézkedési tervben foglalt döntések meghozatala

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

382/2021. (VII. 15.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a
kiszervezett önkormányzati feladatok felülvizsgálatáról szóló jelentésben leírt
javaslatok megvalósítására vonatkozó intézkedési tervben foglalt feladatok
jelen állásáról szóló tájékoztatót.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László vezérigazgató

Tárgy:  A  kiszervezett  önkormányzati  feladatok  felülvizsgálatáról  szóló  jelentésben  leírt
javaslatok megvalósítására vonatkozó intézkedési tervben foglalt döntések meghozatala

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

383/2021. (VII. 15.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a melléklet
szerinti  KÖVÁL  Nonprofit  Zrt.  hulladékágazatának  eszközállományára
vonatkozó könyv szerinti és piaci értékeit.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László vezérigazgató

Tárgy:  A  kiszervezett  önkormányzati  feladatok  felülvizsgálatáról  szóló  jelentésben  leírt
javaslatok megvalósítására vonatkozó intézkedési tervben foglalt döntések meghozatala

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



384/2021. (VII. 15.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  hozzájárul,  hogy  a
KÖVÁL  Nonprofit  Zrt.  a  hulladék  ágazatban  használt  tárgyi  eszközök
értékesítéséből származó nyereséget a Társaság a közfeladatainak ellátása
során keletkező tárgyévi, várható veszteség finanszírozására fordítsa.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László vezérigazgató

Tárgy:  A  kiszervezett  önkormányzati  feladatok  felülvizsgálatáról  szóló  jelentésben  leírt
javaslatok megvalósítására vonatkozó intézkedési tervben foglalt döntések meghozatala

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

385/2021. (VII. 15.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  493/2020.  (XI.  4.)
polgármesteri  határozatot  akként  módosítja,  hogy  Monor  Város
Önkormányzata  2021.  december  31.  napjáig  meghosszabbítja  a  KÖVÁL
Nonprofit Zrt.-vel a Monor Város köznevelési- és közoktatási intézményeiben
történő étkezés biztosítására vonatkozó vállalkozási szerződését.

Határidő: 2021. augusztus 31.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László vezérigazgató

Tárgy:  A  kiszervezett  önkormányzati  feladatok  felülvizsgálatáról  szóló  jelentésben  leírt
javaslatok megvalósítására vonatkozó intézkedési tervben foglalt döntések meghozatala

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

386/2021. (VII. 15.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felkéri  a  KÖVÁL
Nonprofit  Zrt.-t,  hogy  vizsgálja  meg  annak  lehetőségét,  hogy  az
államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  9/A  alcíme  alapján  a
KÖVÁL  Nonprofit  Zrt.  által  ellátott  önkormányzati  feladatokat,  milyen
feltételek mellett lehet költségvetési szervnek, mint jogutódnak átadni.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László vezérigazgató

Tárgy:  VP6-7.2.1.1-21  kódszámú,  Külterületi  helyi  közutak  fejlesztése  tárgyú  pályázattal
kapcsolatos döntések



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

387/2021. (VII. 15.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  VP6-7.2.1.1-21
kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázati felhívásra az
alábbi  utak  felújítását  kívánja  megvalósítani  az  alábbi  műszaki
paraméterekkel:
- Hegyessy  tanya (Csévharaszti  –  Vasadi  utak  között),  jelenleg  mart

aszfaltos – aszfaltos út létrehozása, 1700 fm, 3 m széles, becsült összeg:
40 millió Ft.

- Szélső út  (Jókai  –  Zólyom utcák között),  jelenleg földes  –  aszfaltos út
létrehozása,  500  fm,  4  m  széles,  becsült  összeg:  75,8  millió  Ft.  A
Bizottság javasolja,  hogy vizsgálják meg, mennyibe kerülne a Szélső út
belterületi részének felújítása.

- Dr. Csanády utca (felújított rész – Bajcsy utca között), jelenleg földes –
aszfaltos út létrehozása, 753 fm, 3 m széles, becsült összeg:  85,6 millió
Ft.

- „Fesztivál  körút” (a  térköves  résztől),  jelenleg  földes,  vegyes  –
bazaltkockás út  létrehozása,  415  fm,  2,2  m széles,  becsült  összeg:  38
millió Ft.

- Irsai  olivér  sor (Mendei  út  –  Orbán  tér  között),  jelenleg  földes  –
bazaltkockás út létrehozása, 435 fm, 2,2 m széles, becsült összeg:  39,8
millió Ft.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Tájékoztató a Képviselő-testület átruházott hatáskörében hozott 2020. évi döntésekről

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

388/2021. (VII. 15.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Képviselő-
testület által az Mötv. szerinti szerveire átruházott hatáskörben hozott 2020.
évi döntésekről szóló tájékoztatót.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy: Beszámoló a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2020. évi
tevékenységéről és gazdálkodásáról

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



389/2021. (VII. 15.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  írásos
előterjesztésnek  megfelelően  elfogadja  a  Monor  és  Térsége  Többcélú
Önkormányzati  Kistérségi  Társulás  2020.  évi  tevékenységéről  készült
beszámolót.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy: Beszámoló a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2020. évi
tevékenységéről és gazdálkodásáról

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

390/2021. (VII. 15.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  írásos
előterjesztésnek  megfelelően  elfogadja  a  Monor  és  Térsége  Többcélú
Önkormányzati  Kistérségi  Társulás  2020.  évi  gazdálkodásáról  készült
beszámolót.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető

Tárgy: Beszámoló a közterület-felügyelők 2020. évi munkájáról

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

391/2021. (VII. 15.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  írásos
előterjesztésnek  megfelelően  elfogadja  a  közterület-felügyelők  2020.  évi
munkájáról szóló beszámolót.
Felkérik a Polgármesteri Hivatalt, vizsgálják meg, mennyibe kerülne
- a beszámolóban felsorolt hiányzó eszközök beszerzése,
- további egy fő közterület-felügyelő foglalkoztatása, valamint
- a  háttérmunkát  végző  közterület-felügyelő  felszerelése  közterületi

munkavégzésre,
és az erről szóló kalkulációt a következő soros testületi ülésen terjessze a
Képviselő-testület elé.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Forgách Tamás irodavezető



Tárgy: Monori belterületi utak felújítása – közbeszerzési terv kiírása

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

392/2021. (VII. 15.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  az
„Útfelújítás 2021- Monor Város Önkormányzata” című ajánlattételi felhívást
és közbeszerzési dokumentációt.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Herner István ügyintéző

Tárgy: Monori belterületi utak felújítása – közbeszerzési terv kiírása

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

393/2021. (VII. 15.) KT határozat

Monor  Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  az  „Útfelújítás 2021-
Monor  Város  Önkormányzata”  című  közbeszerzési  eljárásba  az  alábbi
vállalkozásokat hívja meg:
1. Epres Trans Kft. 2723 Nyáregyháza, Szegfű u. 1/A
2. Jozsógép Kft. 2085 Pilisvörösvár, Bocskai utca 112. a. ép.
3. Munkabíró Kft. 2364 Ócsa, Falu Tamás utca 16.
4. Casa Invest Kft. 2230 Gyömrő, Malom utca 16. 6/2.
5. Almádi Textil Kft. 1158 Budapest, Árvavár utca 11/c.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Herner István ügyintéző

Tárgy: Menetrend szerinti helyi buszjárattal kapcsolatos döntések

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

394/2021. (VII. 15.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  írásos
előterjesztésnek  megfelelően  elfogadja  a  VOLÁNBUSZ  Zrt.  2021.01.01-
2021.04.06. időszakra terjedő beszámolóját, és a nettó 1.012.441 Ft fizetési
kötelezettségét a működési céltartalék terhére teljesíti.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester



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

Tárgy:  Monor  és  Környéke  Mentés  Ügyéért  Közalapítvány  kuratóriumának  2020.  évi
beszámolója

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

395/2021. (VII. 15.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  írásos
előterjesztésnek  megfelelően  elfogadja  a  Monor  és  Környéke  Mentés
Ügyéért Közalapítvány Kuratóriumának 2020. évi beszámolóját.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy:  Monor,  Kós  Károly  utca  és  Temesvári  utca  lakóinak  kérelme  útépítés  és  kamera
kihelyezés tárgyában

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

396/2021. (VII. 15.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Monor, Kós Károly
utca és Temesvári utca lakóinak útépítésre vonatkozó kérelmét a jövő évi
útfelújítási program összeállításakor vizsgálja meg, a kamera kihelyezésre
vonatozó kérelmet pedig elutasítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Herner István ügyintéző

Tárgy: Petőfi Sándor utca 12. szám falvizesedési problémák

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

397/2021. (VII. 15.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  támogatja  a  Petőfi
Sándor  utca  12.  szám  falvizesedési  problémáinak  megoldását,  a
szakvélemény alapján az „A” alternatívát kívánja elvégeztetni, mely szerint
csak  a  legszükségesebb  beavatkozás  történik  meg  az  üzlettérben,  és  a



hátsó épületrészekben. A munka várható becsült  költsége 1.000.000,-  Ft,
forrása a fejlesztési tartalék.
Egyúttal felkéri a MŰVÁK Irodát a pályáztatási eljárás lebonyolítására.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Fekete Lívia ügyintéző

Tárgy: A Monor, Bajcsy-Zs. u. 2. alatti ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntések

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

398/2021. (VII. 15.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  eredménytelennek
nyilvánítja a Monor, Bajcsy-Zs. u. 2. sz. alatti, 6706 hrsz.-ú ingatlanra, Dr.
Mazur Mária és Dr. Hrabéczi Miklós ügyvédek által, valamint a DMSZ Invest
Kft. által benyújtott pályázatokat.
Felkéri  a  Pénzügyi  Irodát,  hogy  a  pályázók  által  befizetett  pályázati
biztosítékot utalja vissza.

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a Monor,
Bajcsy-Zs.  u.  2.  sz.  alatti,  6706  hrsz.-ú  ingatlan  hasznosítására  kiírt
pályázatot. Új pályázat kiírására a Monor Városi Önkormányzat vagyonáról
és  a  vagyongazdálkodás  szabályairól  szóló  24/1999.  (IX.  27.)  sz.
rendeletének módosítását követően tér vissza.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy: Beérkezett pályázatok elbírálása

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

399/2021. (VII. 15.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Napsugár
Patikák  Zrt.  Margit  Gyógyszertár (1062  Budapest,  Lendvay  u.  22.)
15.790.-Ft/m2/év összegű pályázatát a Monor, Balassi B. u. 23. sz. alatti, Dr.
Gombos  Matild  Egészségház  első  emelet  4.  számú,  30  m2  alapterületű
fogorvosi rendelő helyiségére.

Felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  helyiségbérleti  szerződést  2021.
augusztus 1. napjától határozott, 5 éves időtartamra megkösse.

Határidő: 2021. július 31.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester



dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Bokros Károlyné ügyintéző

Tárgy: Monor Okos Város projekttel kapcsolatos döntések

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

400/2021. (VII. 15.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az eKRÉTA
Informatikai Zrt. nettó 14.998.400,- Ft összegű ajánlatát a Monor Okos Város
projekthez  kapcsolódó,  a  KRÉTA  intézményi  beléptető  funkcionalitás  és
étkezési modul bevezetése és terméktámogatása tárgyban.
Forrás a működési céltartalék, melyet a kormányzati forrásból finanszírozott
rendszerüzemeltetési  támogatás  folyósítását  követően  visszatölt  az
Önkormányzat.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

Juhász László alpolgármester
dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető

Tárgy: Monor Okos Város projekttel kapcsolatos döntések

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

401/2021. (VII. 15.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  visszavonja  a
358/2021. (VI. 24.) KT határozatát.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

Juhász László alpolgármester
dr. Urbán Hajnalka jegyző

Tárgy:  Tanulmányi  ösztöndíj  pályázat  kiírása  a  monori  középfokú  intézményekben  tanulók
részére

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

402/2021. (VII. 15.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  15/2021.  (VI.  28.)
önkormányzati  rendelete  alapján,  az  előterjesztés  mellékletének
megfelelően  tanulmányi  ösztöndíj  pályázatot  hirdet  a  2021/2022-es
tanévben a monori középfokú intézményekben tanulók részére.



Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Monor város közterületein található veszélyes fák fakivágási, faápolási munkái

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

403/2021. (VII. 15.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  elfogadja  a  D-FASO
Kft.  (2723 Nyáregyháza, Ady Endre utca 27.) nettó 447.000,- Ft  összegű
árajánlatát a Monor város közterületein található veszélyes fák fakivágási,
faápolási munkáira. Forrás a működési céltartalék.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Botos Krisztina ügyintéző

Tárgy: Babadoboz szolgáltatásra árajánlat

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

404/2021. (VII. 15.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a babadoboz
szolgáltatásra vonatkozó ajánlatot azzal, hogy egyidejűleg megköszönik az
ajánlat küldését.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy: A 242/2021. (V.27.) polgármesteri határozat módosítása

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

405/2021. (VII. 15.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a 242/2021. (V.  27.)
polgármesteri  határozatot  akként  módosítja,  hogy  elfogadja  a  felajánló
Balogh Gyuláné és az örökösök azon változtatási  szándékát,  hogy néhai
Balogh Gyula 42 db festménye a Vigadó termeiben tartós bérlet jogcímén
kerüljön kiállításra. Felhatalmazza a Vigadó Np. Kft.-t, vizsgálja meg, hogy



az  örökösök  által  megfogalmazott  igényeket  biztosítani  tudják-e  az
épületben. Amennyiben igen, felhatalmazzák a jegyzőt a bérleti szerződés
előkészítésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Hanzelik Andrea ügyvezető

Tárgy:  Kérelem  a  József  Attila  Gimnázium  és  Közgazdasági  Szakgimnázium  burkolat
felújításával kapcsolatban

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

406/2021. (VII. 15.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  támogatja  a  Monori
Tankerületi  Központ kérelmét, a fejlesztési tartalék terhére a József Attila
Gimnázium  és  Közgazdasági  Szakgimnázium  burkolat  felújításához
2.000.000,- Ft-ot biztosít.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy: Dr. Dékány Gyula háziorvos rendelési ideje

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

407/2021. (VII. 15.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  írásos
előterjesztésnek  megfelelően  elfogadja  Dr.  Dékány  Gyula  háziorvos
rendelési idejét.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy: Táncsics Mihály utca 23. szám felújítással kapcsolatos pótmunka, tűzcsap kialakítás,
udvar rendezés

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

408/2021. (VII. 15.) KT határozat



Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Táncsics
Mihály  utca  23.  szám  felújításával  kapcsolatos  pótmunkák,  a  tűzcsap
kialakítás és az udvar rendezési munkáinak megrendelését.
A fővállalkozó Tz Thermobau Kft.-től összesen nettó 793.230,- Ft + 27 %
ÁFA bruttó 1.007.402.- Ft díj ellenében megrendeli az vizesblokk ablakainak
cseréit és az álmennyezet kialakítását az 1. és 2. csoportszobákban. Forrás
a fejlesztési céltartalék.
A tűzcsap kialakítását megrendeli a DAKÖV Kft.-től a víziközmű bérleti díj
terhére nettó 564.589,- Ft + 27% ÁFA mindösszesen bruttó 717.028,- Ft díj
ellenében.
Varga Attila egyéni vállalkozótól megrendeli az udvari melléképület bontását
376.000,-  Ft  +  27  % ÁFA összesen bruttó  477.520.-  Ft  áron,  az  udvari
térbeton bontását 328.000,- Ft + 27 % ÁFA összesen bruttó 416.560,- Ft díj
ellenében,  valamint  a  kialakítandó  játszótér  tereprendezéséi  feladatait
220.000,- Ft + 27 % ÁFA mindösszesen bruttó 279.400,- Ft áron. Forrás a
fejlesztési céltartalék.
A Képviselő-testület bruttó 1 millió forint keretösszeget biztosít a fejlesztési
tartalék terhére az esetleges további pótmunkákra.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Fekete Lívia ügyintéző

Tárgy: Fedezet meghatározása a Petőfi 4. sz. alatti riasztócserére

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

409/2021. (VII. 15.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Brand Sec
Kft. (Bodoki István) 2021.07.07. napján kelt 143.600.-Ft összegű árajánlatát
a Monor,  Petőfi  S.  u.  4.  sz.  alatti  riasztórendszer  felújítására,  melynek a
fedezete a 2020 évi IKV –keret maradvány.

Határidő: 2021. július 31.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy: VP6-19.2.1.-41-9-21 kódszámú, Helyi fejlesztések támogatása című pályázat

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

410/2021. (VII. 15.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
VP6-19.2.1.-41-9-21  kódszámú,  Helyi  fejlesztések  támogatása  című
pályázati felhívásra. A pályázat címe „Strázsa-hegyi kilátó parkosítása”. A
projekt helyszíne Monor, hrsz. 9518/2, hrsz. 9520 és hrsz. 9523. A projekt



összköltsége  16.059.100  Ft.  A  projekt  támogatás  szempontjából
elszámolható költsége 16.059.100 Ft. Az igényelt támogatás 15.000.000 Ft.
Az önerő mértéke 1.059.100 Ft. Az önerő fedezete a 2021. évi költségvetés
fejlesztési tartaléka.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy: VP6-19.2.1.-41-9-21 kódszámú, Helyi fejlesztések támogatása című pályázat

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

411/2021. (VII. 15.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a
polgármestert,  hogy  a  VP6-19.2.1.-41-9-21  kódszámú,  Helyi  fejlesztések
támogatása című pályázati felhívásra benyújtandó pályázat előkészítéséhez
kérjen be árajánlatot a tervezésre, és maximum nettó 400.000 Ft-os ajánlat
esetén  a  polgármester,  a  jegyző  és  a  gazdasági  vezető  kösse  meg  a
szerződést. Fedezet a 2021. évi költségvetés fejlesztési tartaléka.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Polgármesteri jelentés a két ülés közötti fontosabb eseményekről és intézkedésekről

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

412/2021. (VII. 15.) KT határozat

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

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelmek elbírálása

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

413/2021. (VII. 15.) KT határozat



Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  elutasítja  Nagy Anna
Anikó,  Monor,  Laposhegy  009088/0002.  hrsz. alatti  lakos  települési
létfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelmét.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelmek elbírálása

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

414/2021. (VII. 15.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  írásos
előterjesztésben  foglaltak  szerint  a  lakókörnyezetének  rendezetlensége
okán elutasítja  Rafael  Cecília  Monor,  Kós  Károly  utca  17. szám alatti
lakos települési létfenntartási kérelem iránt benyújtott kérelmét, azzal, hogy
a lakókörnyezet rendezése után újabb kérelem beadására van lehetősége
Kérelmezőnek.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelmek elbírálása

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

415/2021. (VII. 15.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elutasítja  Gyenes
Ferenc,  Monor,  Bercsényi  u.  18. alatti  lakos  települési  létfenntartási
támogatás iránt benyújtott kérelmét.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy:  Települési  gyermeknevelési  támogatás  és  települési  létfenntartási  támogatás  iránt
benyújtott kérelmek támogatása a 2021.06.25-i tűzeset kapcsán

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

416/2021. (VII. 15.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  írásos
előterjesztésnek  megfelelően  elfogadja  a  2021.06.25-i  tűzeset  kapcsán
benyújtott települési gyermeknevelési támogatás és települési létfenntartási
támogatás kérelmek támogatásáról szóló utólagos tájékoztatást.



Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző, Szekeres Szabolcs ügyintéző

Tárgy: Vásárlási szándék az Ady E. u. 2448 hrsz.-ú ingatlanra

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

417/2021. (VII. 15.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a
Polgármestert, tegyen vételi ajánlatot az Ady E. u. 2448 hrsz.-ú ingatlanra 54
millió  forint  összeggel.  Forrás  az  ingatlaneladásból  származó  bevételek,
valamint a fennmaradó részre a fejlesztési tartalék.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy:  Monor  Város  Önkormányzat  2021.  évi  költségvetéséről  szóló  9/2021.  (III.  8.)  számú
rendelet 2. számú módosítása

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

418/2021. (VIII. 10.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  írásos
előterjesztésnek  megfelelően  elfogadja  Az  Önkormányzat  2021.  évi
költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról
készült független könyvvizsgálói véleményt.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető

Tárgy: SA-DI Kft., Monor, 0359/35 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó HÉSZ módosítási kérelme

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

419/2021. (VIII. 10.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a SA-DI
Kft.  Monor,  0359/35 hrsz.  alatti  ingatlannal  kapcsolatos HÉSZ módosítási
kérelmének  jóváhagyó  döntését  fenntartja,  amennyiben  a  kérelmező



nyilatkozik  arról,  hogy  vállalja  a  biológiai  aktivitási  értékben  bekövetkező
csökkenés pótlásának költségeit.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Gubán Sándor főépítész
Orosházi Tamás ügyintéző

Tárgy: Monor Város Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének V. sz. módosítása

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

420/2021. (VIII. 10.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  írásos
előterjesztésnek megfelelően elfogadja Monor Város Önkormányzata 2021.
évi Közbeszerzési Tervének V. számú módosítását.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Mező, Mátra, Tátra, Péteri utca felújítása- BM pályázat

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

421/2021. (VIII. 10.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Mező, Mátra, Tátra,
Péteri  utca felújítása”  tárgyú projekt  megvalósítása érdekében a műszaki
ellenőri tevékenység ellátására az alábbi vállalkozásoktól kér árajánlatot:

1. J-CONSTRUCT Kft. (1037 Budapest, Laborc köz 6.)
2. FŐBER Zrt. (1138 Budapest, Váci út 140.)
3. Vladár Zoltán e.v. (2200 Monor, Kisfaludy u. 65.)

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Mező, Mátra, Tátra, Péteri utca felújítása- BM pályázat

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

422/2021. (VIII. 10.) KT határozat



Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Mező, Mátra, Tátra,
Péteri  utca  felújítása”  tárgyú  projekt  megvalósítása  érdekében  a
kivitelezésre az alábbi vállalkozásoktól kér árajánlatot:

1. SURA 2004 Kft. (2200 Monor, Bocskai u. 19.)
2. HE-DO  Útépítő  Kereskedelmi  és  Szolgáltató  Kft.  (1133  Budapest,

Váci út 76.)
3. LACZKÓ  TEAM  Építőipari  és  Gépkölcsönző  Kft.  (2253  Tápióság,

Szentmártonkátai út 69.)
4. Puhi-Tárnok Út-és Hídépítő Kft. (2461 Tárnok, Fehérvári út 34.)
5. Jericho PPD Építőipari és Szolgáltató Kft. (1201 Budapest, Madách

utca 17.)

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Mező, Mátra, Tátra, Péteri utca felújítása- BM pályázat

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

423/2021. (VIII. 10.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Mező, Mátra, Tátra,
Péteri  utca  felújítása”  tárgyú  projekt  megvalósítása  érdekében  a
lebonyolítási  feladatok  ellátásával  a  Monori  Városfejlesztő  Nonprofit  Kft-t
bízza meg nettó 1.550.000 Ft + ÁFA, bruttó 1.968.500 Ft megbízási díjért.
Fedezet a projekt költségvetése.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Pince utca közművesítésével kapcsolatos kérdés

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

424/2021. (VIII. 10.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy
elfogadja  Ócsai  Henrik  és  a  Pince  utcai  lakosok,  Pince  utcában  történő
ivóvízhálózat és szennyvízcsatorna hálózat kiépítésére benyújtott kérelmét,
mivel  nyilatkoztak  arról,  hogy  100  %-ban  átvállalják  a  közmű  hálózatok
kiépítésének költségeit,  továbbá az elkészült  gerincvezetékeket  átadják a
közmű rendszerek tulajdonosainak.
Felhatalmazza  a  Polgármestert  és  a  Hivatalt  a  „Településrendezési-  és
fejlesztési  szerződés”  felekkel  történő  egyeztetésére,  a  szerződéskötés
lebonyolítására és a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző



dr. Ugrin Dániel aljegyző
Forgách Tamás irodavezető
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Leé István ügyintéző

Tárgy: Monor Okos Város projekttel kapcsolatos döntések

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

425/2021. (VIII. 10.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy
elfogadja az MVM Optimum Zrt., Forrás utcai közvilágítás fejlesztésére tett
2.009.854,- Ft+27%ÁFA, azaz bruttó 2.552.515,- Ft összegű ajánlatát, illetve
a  teljes  közvilágítás  modernizálási  projekt  végteljesítési  határidejének  2
hónappal történő meghosszabbítását, ennek megfelelően a Közbeszerzési
Vállalkozási Szerződés módosítását. 
Felhatalmazza  a  polgármestert  a  szerződés  módosítás  megkötésére,  a
feladatok vállalkozásba adására.
Forrása a Monor Okos Város projekt támogatása.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy: Monor Okos Város projekttel kapcsolatos döntések

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

426/2021. (VIII. 10.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  írásos
előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Integrált Közlekedésszervezési és
Szabályozási  Rendszer  továbbfejlesztéséről  kötendő  háromoldalú
felhasználási szerződést.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

Juhász László alpolgármester
dr. Urbán Hajnalka jegyző

Tárgy: Monor Okos Város projekttel kapcsolatos döntések

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

427/2021. (VIII. 10.) KT határozat



Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a  „Monor
Okos  Város  Projekt  keretében  az  Integrált  Közlekedésszervezési  és
Szabályozási  Rendszer  implementálása”  tárgyú  közbeszerzés  műszaki
leírását a következő kiegészítésekkel:
- a térfigyelő kamerák legyenek képesek HD felbontásra,
- a  rendszer  legyen  képes  intelligens  analitikára:  szökőkutak  (és  egyéb
építmények, infrastruktúrák) nem rendeltetésszerű használata és riasztás,
- a rendszer legyen képes intelligens analitikára: illegális hulladék lerakás,
elhelyezés felismerése és riasztás,
- a rendszer legyen képes intelligens analitikára: rosszullét, eszméletvesztés
felismerése és riasztás.
Egyidejűleg  a  Képviselő-testület  elfogadja  a  közbeszerzés  kiírását,  és
jóváhagyja a Kbt. Második rész, 98. § (2) bek. c) pontja szerinti hirdetmény
közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítását.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

Juhász László alpolgármester
dr. Urbán Hajnalka jegyző

Tárgy: Monor Okos Város projekttel kapcsolatos döntések

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

428/2021. (VIII. 10.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a POB
döntésnek  megfelelően,  az  integrációs  szakértői  tevékenység
folyamatosságának  fenntartása,  illetve  a  szerződés  műszaki  tartalmának
teljes körű, referenciaértékű teljesítése érdekében elfogadja,  hogy a Field
Consulting Service Zrt. a projekt lezárásáig költségtérítés nélkül biztosítsa a
szakértői rendelkezésre állást. 
Egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt
az erre vonatkozó együttműködési megállapodás megkötésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

Juhász László alpolgármester
dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy: Gyermekszállítással kapcsolatos döntések

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

429/2021. (VIII. 10.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  –  figyelemmel  a
szakbizottság  javaslatára  –  vállalja  1  fő  monori  lakóhellyel  rendelkező,
sajátos nevelési igényű gyermeknek az albertirsai Nyitnikék Óvodába (2730
Albertirsa, Ady Endre u. 25.) történő szállítását a 2021/2022. nevelési évben.
Szállítás  költsége  35.721  Ft/hó,  gyermekkísérő  költsége  21.971  Ft/hó.  A
költségek fedezete az Önkormányzat működési céltartaléka.



Határidő: 2021. szeptember 1.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Gyermekszállítással kapcsolatos döntések

Szavazás: a Képviselő-testület 7 igen szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:

430/2021. (VIII. 10.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  –  figyelemmel  a
szakbizottság  javaslatára  –  nem  támogatja  egy  fő  monori  lakóhellyel
rendelkező,  sajátos  nevelési  igényű  gyermeknek  a  Budapesti  SOFI
Általános Iskolába (1181 Bp., Kondor Béla sétány 4.) történő szállítását.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Monori állatvédő civil szervezetek részére történt önkormányzati felajánlás

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

431/2021. (VIII. 10.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 376/2021. (VII. 15.)
KT határozatot akként egészíti ki, hogy az augusztus 20-i elmaradó tűzijáték
költségét  civil  szervezetenként  115.000  Ft  összegben  a  Hang,  a
hangtalanokért Állatmentő Alapítvány, a Csellengők Állatotthon Alapítvány,
valamint a Pest megyei Állatvédőrség Állat- és Természetvédelmi Alapítvány
részére ajánlja fel, egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert, a Jegyzőt és
a  Gazdasági  Vezetőt  a  civil  szervezetekkel  megkötendő  támogatási
megállapodások aláírására.

Határidő: 2021. augusztus 31.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy:  Táncsics  Mihály  utca  23.  szám felújítással  kapcsolatos  pótmunkák:  kerítés  javítása,
ágytartó és homokozó kialakítása

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

432/2021. (VIII. 10.) KT határozat



Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  az
előterjesztésnek megfelelően támogatja  a Táncsics Mihály  utca 23.  szám
felújítással kapcsolatos pótmunkák elvégzését, és ehhez újabb 1 millió forint
keretösszegű forrást biztosít a fejlesztési tartalék terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Fekete Lívia ügyintéző

Tárgy:  Monor  településrendezési  eszközeinek  (Településszerkezeti  Terv,  Helyi  Építési
Szabályzat, Szabályozási Terv) módosítása teljes és egyszerűsített eljárásban

Szavazás: a Képviselő-testület 7 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

433/2021. (VIII. 26.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a
Völgyzugoly  Kft.  tervező  által  2021.  év  augusztus  hónapban  készített
MONOR  TELEPÜLÉSRENDEZÉSI  ESZKÖZÖK  MÓDOSÍTÁSA  TELJES
ELJÁRÁS keretében megnevezésű dokumentációját és egyben arról dönt,
hogy véleményezési eljárásra bocsájtja.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Gubán Sándor főépítész
Orosházi Tamás ügyintéző

Tárgy:  Monor  településrendezési  eszközeinek  (Településszerkezeti  Terv,  Helyi  Építési
Szabályzat, Szabályozási Terv) módosítása teljes és egyszerűsített eljárásban

Szavazás: a Képviselő-testület 7 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

434/2021. (VIII. 26.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a
Völgyzugoly  Kft.  tervező  által  2021.  év  július  hónapban  készített
Strázsahegy  területére  vonatkozó  ELEPÜLÉSRENDEZÉSI  ESZKÖZÖK
MÓDOSÍTÁSA  EGYSZERŰSÍTETT  ELJÁRÁS  keretében  megnevezésű
dokumentációját  és  egyben  arról  dönt,  hogy  véleményezési  eljárásra
bocsájtja.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Gubán Sándor főépítész
Orosházi Tamás ügyintéző

Tárgy: KÖVÁL Nonprofit Zrt. – városüzemeltetési ágazat létszámbővítése



Szavazás: a Képviselő-testület 7 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

435/2021. (VIII. 26.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  hozzájárul,  hogy  a
KÖVÁL  Nonprofit  Zrt.  -  városüzemeltetési  ágazat  fizikai  állománya  az
előterjesztés szerinti 4 fővel bővüljön. A létszámbővítés forrását a Társaság
2021. évben saját forrásból biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László vezérigazgató

Tárgy: Mező, Mátra, Tátra, Péteri utca felújítása – BM pályázat

Szavazás: a Képviselő-testület 7 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

436/2021. (VIII. 26.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Mező, Mátra, Tátra,
Péteri  utca felújítása”  tárgyú projekt  megvalósítása érdekében a műszaki
ellenőri  tevékenység ellátásával  a V-ROAD ARZENÁL Kft-t  (2200 Monor,
Kisfaludy u. 65.) bízza meg nettó 433.000 Ft + ÁFA, bruttó 549.910 Ft díjért.
Fedezet a projekt költségvetése.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Mező, Mátra, Tátra, Péteri utca felújítása – BM pályázat

Szavazás: a Képviselő-testület 7 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

437/2021. (VIII. 26.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Mező, Mátra, Tátra,
Péteri  utca  felújítása”  tárgyú  projekt  megvalósítása  érdekében  a
kivitelezéssel a Puhi-Tárnok Út-és Hídépítő Kft-t (2461 Tárnok, Fehérvári út
34.)  bízza  meg  nettó  39.695.000  Ft  +  ÁFA,  bruttó  50.412.650  Ft  díjért.
Fedezet a projekt költségvetése.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető



Tárgy:  VP6-6-7.2.1.1-21  kódszámú,  Külterületi  helyi  közutak  fejlesztése  tárgyú  pályázattal
kapcsolatos döntések

Szavazás: a Képviselő-testület 7 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

438/2021. (VIII. 26.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  VP6-7.2.1.1-21
kódszámú,  Külterületi  helyi  közutak  fejlesztése  tárgyú  pályázattal
kapcsolatos tervezési feladatok ellátásával a V-ROAD ARZENÁL Kft-t (2200
Monor,  Kisfaludy  u.  65.)  bízza  meg  nettó  2.499.000  Ft  +  ÁFA,  bruttó
3.173.730  Ft  díjért.  Fedezet  Monor  Város  Önkormányzatának  2021.  évi
költségvetés működési céltartaléka.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy:  VP6-6-7.2.1.1-21  kódszámú,  Külterületi  helyi  közutak  fejlesztése  tárgyú  pályázattal
kapcsolatos döntések

Szavazás: a Képviselő-testület 7 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

439/2021. (VIII. 26.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szélső út belterületi
szakaszának  tervezésével  a  V-ROAD  ARZENÁL  Kft-t  (2200  Monor,
Kisfaludy u. 65.) bízza meg nettó 499.000 Ft + ÁFA, bruttó 633.730 Ft díjért.
Fedezet Monor Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetés működési
céltartaléka.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy:  VP6-6-7.2.1.1-21  kódszámú,  Külterületi  helyi  közutak  fejlesztése  tárgyú  pályázattal
kapcsolatos döntések

Szavazás: a Képviselő-testület 7 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

440/2021. (VIII. 26.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a
polgármestert,  hogy a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi  helyi  közutak
fejlesztése tárgyú pályázattal kapcsolatban kérjen be kiegészítő árajánlatot a
V-ROAD  ARZENÁL  Kft-től  a  Monor,  014/15  hrsz-ú  út  (hossz:  150  fm,
szélesség 4,2, süllyesztett szegéllyel) tervezésére. Egyúttal felhatalmazza a



polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, hogy a tervezői szerződést
a kiegészített  árajánlatban foglaltakkal  együtt  kösse meg. Fedezet  Monor
Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetés működési céltartaléka.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Napsugár Óvoda bővítésével kapcsolatos döntések

Szavazás: a Képviselő-testület 7 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

441/2021. (VIII. 26.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Monor,
Napsugár  óvoda  felújításával,  bővítésével  kapcsolatos,  a  kivitelező
kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Napsugár Óvoda bővítésével kapcsolatos döntések

Szavazás: a Képviselő-testület 7 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

442/2021. (VIII. 26.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Platinium
Group Tervező, Beruházó és Tanácsadó Kft-vel, a Monori Napsugár Óvoda
bővítésének tervezésére kötött tervezési szerződés módosítását. A tervezői
díj  a  kiviteli  tervekre  vonatkozóan  nettó  13.900.000  Ft  +  ÁFA,  bruttó
17.653.000 Ft-ra módosul. Fedezet a projekt szabad forrása.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Monor Okos Város projekttel kapcsolatos döntés

Szavazás: a Képviselő-testület 7 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

443/2021. (VIII. 26.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  OKOS  VÁROS
projekt  H4  pontja  szerinti  várostárca  rendszer  üzemeltetéssel  a  Vigadó



Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.-t bízza meg 2021. szeptember 01.
napjától  kezdődően.  A  továbbiakban  a  működtetéshez  szükséges
eszközöket  és  egy  fő  munkavállaló  bérét  az  Önkormányzat  a  Társaság
részére biztosítja. A 2021. évben ezen bér és járulékai a Vigadó Nonprofit
Kft. megtakarításából az elfogadott üzleti tervben rendelkezésre állnak, így
többlettámogatást nem igényel.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

Juhász László alpolgármester
dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Hanzelik Andrea ügyvezető

Tárgy: Forrás meghatározásával kapcsolatos döntés

Szavazás: a Képviselő-testület 7 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

444/2021. (VIII. 26.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő–testülete,  a  MATE  Budai
Campus  Tájvédelmi  és  Tájrehabilitációs  Tanszékének  egyetemi  hallgatói
részére  műhelygyakorlatuk  végzéséhez  szállást  és  vacsorát  biztosít
szeptember  13-15  között,  melynek  költségeit,  összesen  244.000.-  Ft
összegben megfizet a szolgáltató részére. Fedezete az általános tartalék.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető

Tárgy: 179/2020. (III. 12.) KT határozat módosítása

Szavazás: a Képviselő-testület 7 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

445/2021. (VIII. 26.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 179/2020. (III.  12.)
KT határozatot akként módosítja, hogy a Római Katolikus Egyházközösség
módosított kérelmét elfogadva a „kisbusz” beszerzéséhez igényelt 100.000,-
Ft  összegű  támogatást  az  Egyházközség  Alapítványa,  a  Turner  Ferenc
Alapítvány részére állapítja meg az általános tartalék terhére, egyidejűleg
felhatalmazza a Polgármestert, a Jegyzőt és a Gazdasági Vezetőt az erre
vonatkozó támogatási megállapodás aláírására.

Határidő: 2021. augusztus 31.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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



Tárgy: Kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés kötése a Monor, Ady E. u. 2448 hrsz.-ú
ingatlanra

Szavazás: a Képviselő-testület 7 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

446/2021. (VIII. 26.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

- megvásárolja  a Cselényi  Krisztina (szül.:  1984.,  an:  Gellért  Ilona Jolán)
tulajdonában lévő, Monor, Ady E. u. 20. sz. alatti, 2448 hrsz.-ú, lakóház,
udvar megnevezésű, Cselényiné Gellért Ilona Jolán (1952., an: Papp Ilona)
özvegyi  jogával,  Monor  Város  Önkormányzata  elővásárlási  jogával,
valamint  a  Pest  Megyei  Kormányhivatal  javára  bejegyzett  gyámügyi
zárlattal terhelt ingatlant. 

- a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. tv. 2. § (1) bek. d) pontja alapján,
kötelező  állami,  illetve  kötelező  önkormányzati  feladathoz  kapcsolódó
oktatási,  egészségügyi,  szociális,  rendvédelmi  létesítmény  elhelyezése,
mint kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű célból, nevezetesen az egyes
vidéki  köznevelési  fejlesztések  előkészítésének  támogatásáról  szóló
1709/2020.(X.30.)  Kormány  határozatban  megjelölt  köznevelési
beruházások  megvalósítása,  a  Monori  József  Attila  Gimnázium  és
Közgazdasági  Szakgimnázium  bővítése  érdekében  kisajátítási  eljárás
lefolytatása helyett kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést köt. 

- a  kártalanítás  összege  56.175.000.-Ft,  mely  összeg  az  50  millió  forint
összegű szakvélemény alapján, az ingatlan tulajdonossal történt egyezség
során alakult ki. Az 56.175.000.-Ft összeg, a Felek megállapodása alapján
tartalmazza az Eladónak a jelen jogügyletből eredő 2.175.000.-Ft összegű
SZJA  fizetési  kötelezettségét.  Amennyiben  a  személyi  jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. tv. adómentes bevételekről szóló 1. sz. melléklete
6.1.c  pontja  alapján  Eladónak  jelen  jogügyletből  nem  keletkezik
jövedelemadó befizetési kötelezettsége, az általa ezen a címen kialkudott
2.175.000.-Ft összegű vételárrészt köteles haladéktalanul visszatéríteni a
Vevő, Monor Város Önkormányzata részére.

- felhatalmazza  a  polgármestert  és  a  gazdasági  vezetőt  a  kisajátítást
helyettesítő adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: 2021. október 31.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy: „Útfelújítás 2021-Monor Város Önkormányzata” tárgyú közbeszerzési eljárás

Szavazás: a Képviselő-testület név szerinti szavazással 8 igen – egyhangú - szavazattal az
alábbi határozatot hozta:

447/2021. (IX. 14.) KT határozat



Tárgy:  Monor  Város  Önkormányzata,  mint  Ajánlatkérő  által  „Útfelújítás  2021  -  Monor  Város
Önkormányzata” tárgyú, a Kbt. Harmadik rész, 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárásban
az eljárást lezáró döntés

Monor Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő nevében Monor Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a tárgyi közbeszerzési eljárás lezárására az alábbi döntést hozza,
figyelemmel a Bírálóbizottság szakvéleményében és döntési javaslatában foglaltakra:

6. Az eljárás eredménye
A közbeszerzési  eljárást  mindkét  részben eredményes,  az  1.  részben a szükséges többlet
fedezetet rendelkezésre bocsátjuk.

7. Az ajánlat érvényessége
Ajánlattevő neve: Epres Trans Fuvarozási és Szolgáltató Kft 
Székhelye: 2723 Nyáregyháza Szegfű Utca 1/a

Rész neve:   Útfelújítás 2021 (6 útszakasz) - Monor Város Önk. (1)  
1. Nettó ajánlati ár (HUF): 131 444 066
2. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (min 0 fő- max 3fő): 1
3. A kötelező jótállási időszak alatt a forgalom biztonságát akadályozó hiba esetén a
hibabejelentéstől számítva a hibaelhárítás megkezdéséig eltelt idő (min 24 óra – max 120 
óra): 120
4. Jótállás időtartama (min. 60h – max 84h): 60

Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata érvényes, jogi, közbeszerzési, pénzügyi és szakmai szempontból 
megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak. Az ajánlati ár
megfelel a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegének.

Rész neve:   Útfelújítás 2021 (5 útszakasz) - Monor Város Önk. (2)  
1. Nettó ajánlati ár (HUF): 168 379 695
2. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (min 0 fő- max 3fő): 1
3. A kötelező jótállási időszak alatt a forgalom biztonságát akadályozó hiba esetén a
hibabejelentéstől számítva a hibaelhárítás megkezdéséig eltelt idő (min 24 óra – max 120 
óra): 120
4. Jótállás időtartama (min. 60h – max 84h): 60

Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata érvényes, jogi, közbeszerzési, pénzügyi és szakmai szempontból 
megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak. Az ajánlati ár
megfelel a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegének.

8. Az el nem bírált ajánlat
CASA INVEST KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (Székhelye: 2230 Gyömrő Malom Utca
16. 6/2)
Indoklás:  a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő elvégezte az ajánlatok értékelését, amely
alapján ajánlattevő nem az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő, így Ajánlatkérő az ajánlat
bírálatát nem végezte el.

9. Az eljárás nyertese
1. rész:

Ajánlattevő neve: Epres Trans Fuvarozási és Szolgáltató Kft 
Székhelye: 2723 Nyáregyháza Szegfű Utca 1/a
Indoklás: a legjobb ár-érték arányú ajánlat.

2. rész: 
Ajánlattevő neve: Epres Trans Fuvarozási és Szolgáltató Kft 
Székhelye: 2723 Nyáregyháza Szegfű Utca 1/a
Indoklás: a legjobb ár-érték arányú ajánlat.

10. Az  eljárás  eredményéről  szóló  összegezés  megküldése  az  ajánlattevőknek:  Kbt.  79.  §
szerint



11. A nyertes ajánlatevővel történő szerződéskötés időpontja: Kbt. 131. § szerint

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Herner István ügyintéző

Tárgy:  A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásról szóló 4/1996 (I. 19.) ÖK
rendelet módosítása - Mátyás király utcai szelektív hulladékgyűjtő áthelyezése, KÖVÁL N.ZRT
hulladékgazdálkodási tevékenységének kivezetése

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

448/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meg kívánja szüntetni
a Monor, Mátyás király utcai szelektív hulladékgyűjtő szigetet, és át kívánja
telepíteni  a  Monor,  Kossuth  Lajos  utca  147.  szám előtti  közterületre.  Az
áttelepítés elvégzésére felkéri a KÖVÁL Nonprofit Kft.-t. Úgy kell telepíteni a
szelektív hulladékgyűjtő szigetet, hogy az a 3051 helyrajzi számú ingatlan
kapubehajtójától  min.  5  méterre  (beláthatósági  szabályok),  valamint  a
kerékpárút  burkolatszélétől  minimum  0,5  méterre  kerüljön.  A  kerékpárút
tisztántartásáról,  a  rá  kerülő  hulladék  eltávolításáról  folyamatosan
gondoskodni kell.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Rajki László vezérigazgató

Tárgy: Döntés a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval megkötendő ellátási szerződésekről

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

449/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az ellátási
szerződések  megkötését  határozatlan  időtartamra  a  Baptista  Tevékeny
Szeretet Misszióval az Szt.57. § (1) bekezdés j.) pontjában, továbbá a 65/F.
§ (1) bekezdés b.) pontjában foglaltak szerint a szenvedélybetegek részére
nyújtott nappali ellátás tárgyában, valamint a pszichiátriai betegek részére
nyújtott nappali ellátás tárgyában, azzal a módosítással, hogy annak hatálya
2022. január 1., de legkésőbb 2022. március 31. legyen, és a szerződés 11.
pont  a.)  bekezdésében  90  napos  rendes  felmondási  határidő  kerüljön
meghatározásra.  A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert,  a
Jegyzőt és a Gazdasági Vezetőt a szerződések aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző



Forgách Tamás irodavezető

Tárgy: Monori Óvodák 2020/2021. nevelési évre vonatkozó beszámolója

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

450/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel az Emberi
Erőforrások Bizottságának javaslatára a Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200
Monor, Kossuth Lajos u. 39.) 2020/2021. nevelési évről szóló beszámolóját
az  előterjesztés  mellékletének  megfelelően  elfogadja,  és  megköszöni  az
Intézmény valamennyi dolgozójának a munkáját.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Gyengéné Burján Szilvia intézményvezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Monori Óvodák 2020/2021. nevelési évre vonatkozó beszámolója

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

451/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel az Emberi
Erőforrások Bizottságának javaslatára a Monori Petőfi Óvoda (2200 Monor,
Petőfi  Sándor  u.  29.)  2020/2021.  nevelési  évről  szóló  beszámolóját  az
előterjesztés  mellékletének  megfelelően  elfogadja,  és  megköszöni  az
Intézmény valamennyi dolgozójának a munkáját.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Szilágyiné Zsember Ágnes intézményvezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Monori Óvodák 2020/2021. nevelési évre vonatkozó beszámolója

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

452/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel az Emberi
Erőforrások  Bizottságának  javaslatára  a  Monori  Tesz-Vesz  Óvoda  (2200
Monor, Katona J. u. 26.) 2020/2021. nevelési évről szóló beszámolóját az
előterjesztés  mellékletének  megfelelően  elfogadja,  és  megköszöni  az
Intézmény valamennyi dolgozójának a munkáját.



Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Seres Istvánné intézményvezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Monori Óvodák 2020/2021. nevelési évre vonatkozó beszámolója

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

453/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel az Emberi
Erőforrások  Bizottságának  javaslatára  a  Monori  Napsugár  Óvoda  (2200
Monor, Jászai M. tér 1.) 2020/2021. nevelési évről szóló beszámolóját az
előterjesztés  mellékletének  megfelelően  elfogadja,  és  megköszöni  az
Intézmény valamennyi dolgozójának a munkáját.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Técsiné Vas Ildikó intézményvezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Monori Óvodák 2020/2021. nevelési évre vonatkozó beszámolója

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

454/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel az Emberi
Erőforrások  Bizottságának javaslatára  a  Monori  Szivárvány  Óvoda  (2200
Monor,  Toldi  u.  5.)  2020/2021.  nevelési  évről  szóló  beszámolóját  az
előterjesztés  mellékletének  megfelelően  elfogadja,  és  megköszöni  az
Intézmény valamennyi dolgozójának a munkáját.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Bánné Keller Márta intézményvezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: A Monori Szivárvány Óvoda kérelme

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

455/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  támogatja  a  Monori
Szivárvány Óvoda (2200 Monor,  Toldi  utca 5.)  kérelmét,  és úgy határoz,



hogy a Vigadó Np. Kft.-vel együttműködve térítésmentesen helyszínt biztosít
az Oktatási Hivatal és a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ által a Monori
Szivárvány  Óvoda  irányításával,  szervezésével  konferenciák,  előadások,
értekezletek, továbbképzések megtartására.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Burján Sándor ügyintéző
Bánné Keller Márta óvodavezető
Hanzelik Andrea ügyvezető

Tárgy: Solar-Kit Kft. / Kiani Milán Dániel, Monor, 0172 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó kérelme

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

456/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  támogatja a Solar-Kit
Kft.  /  Kiani  Milán  Dániel  kérelmét,  hozzájárul,  hogy  a  0172  hrsz.  alatti
ingatlanon napelem parkot létesítsen a kérelmező, azzal a kitétellel, hogy a
településrendezési  eszközök  (Településszerkezeti  Terv,  Helyi  Építési
Szabályzat, Szabályozási Terv) módosítása (az ingatlan Má-2 övezetből K-N
jelű  KÜLÖNLEGES  TERÜLET  –  NAPERŐMŰ  övezetbe  kerüljön)
költségeinek  rá  eső  részét  a  kérelmező  viseli.  A  Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a településrendezési szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Gubán Sándor főépítész
Orosházi Tamás ügyintéző

Tárgy:  Best-Car  Fanatics  Kft.  –  a  településkép védelméről  szóló 7/2018.  (II.  26.)  számú ök.
rendelet módosítására irányuló kérelme

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

457/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy határoz,  hogy  a
Best-Car  Fanatics  Kft.  kérelme-  és  a  rendelet  alkalmazása  során  észlelt
tapasztalatok  alapján  a  településkép  védelméről  szóló  7/2018.  (II.  26.)
önkormányzati rendeletet felülvizsgálja.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Gubán Sándor főépítész

Tárgy: Beszámoló a Vigadó Nonprofit Kft. I. féléves teljesítéséről



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

458/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vigadó Kulturális és
Civil  Központ  Nonprofit  Kft.  2021.  I.  féléves  tevékenységéről  és
gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Hanzelik Andrea ügyvezető

Tárgy: Vigadó Nonprofit Kft. üzleti tervének módosítása

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

459/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerint
elfogadja a Vigadó Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének módosítását.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Hanzelik Andrea ügyvezető

Tárgy: Vigadó Nonprofit Kft. üzleti tervének módosítása

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

460/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerint
elfogadja,  hogy  a  Vigadó Nonprofit  Kft.  2021.  évi  működési  támogatását
2.920.000,- Ft-tal csökkenti, így a 2021. évi összes támogatás: 51.080.000,-
Ft.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Hanzelik Andrea ügyvezető

Tárgy: Vigadó Nonprofit Kft. üzleti tervének módosítása



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

461/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  módosítja  a
Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása keretében a kulturális ágazatban a
koronavírus-világjárvány  által  okozott  gazdasági  problémák  enyhítésére
szolgáló  támogatás  felhasználásáról  szóló,  a  297/2021.  (VI.  1.)
polgármesteri  határozattal  elfogadott  költség  és  szakmai  tervet,  hogy  a
támogatás  teljes  összegét  bérköltségre  fordíthatja  a  Vigadó  Kulturális  és
Civil Központ Nonprofit Kft. Az eddig átadott működési támogatásból 5 millió
Ft-ot különítsen el fejlesztési támogatásra, mely a Vigadó és a Művelődési
ház nyílászáróinak cseréjére használható fel. 

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Hanzelik Andrea ügyvezető

Tárgy: Vigadó Nonprofit Kft. üzleti tervének módosítása

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

462/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy határoz,  hogy  a
karácsonyi  díszkivilágításnak  a  fák  izzósorokkal  történő  felszerelését
választja. Ennek érdekében jóváhagyja 25 db izzósor beszerzését, és felkéri
a KÖVÁL Nonprofit Zrt. munkatársait az izzósorok felszerelésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Hanzelik Andrea ügyvezető
Rajki László vezérigazgató

Tárgy: Tájékoztatás a 2021. őszi-téli városi programokról

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

463/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerint
elfogadja a város 2021. évi őszi-téli programtervét, azzal a kitétellel, hogy
azok  minden  esetben  az  aktuális  járványügyi  intézkedések  betartásával
szervezhetőek meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző



Hanzelik Andrea ügyvezető

Tárgy: Dr. Borzsák István díszpolgár portréjának elkészítése

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

464/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a
polgármestert, hogy Dr. Borzsák István díszpolgár portréját Simorka Sándor
festőművésztől megrendelje 289.000,- Ft összegben. Fedezete az általános
tartalék.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Hanzelik Andrea ügyvezető

Tárgy: A Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2021. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló

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

465/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Monori
Városfejlesztő  Nonprofit  Kft.  2021.  évi  I.  féléves  gazdálkodásáról  szóló
beszámolót.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy: A Monori Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft. 2021. I. féléves gazdálkodásáról szóló
beszámoló

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

466/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Monori
Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft. 2021. évi I. féléves gazdálkodásáról
szóló beszámolót.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető



Rajki László ügyvezető

Tárgy: A KÖVÁL Nonprofit Zrt. 2021. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló

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

467/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a  KÖVÁL
Nonprofit Zrt. 2021. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László vezérigazgató

Tárgy:  A  KÖVÁL  Nonprofit  Zrt.  2022-2023.  évekre  vonatkozó  élelmiszer  beszerzés  tárgyú
közbeszerzési eljárásával kapcsolatos döntés

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

468/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  hozzájárul,  hogy  a
KÖVÁL Nonprofit  Zrt.  a „Különféle élelmiszer beszerzés 2022. január 01-
2023.  december  31.  között”  tárgyú  közbeszerzési  eljárásra  felelős,
akkreditált  hivatalos  közbeszerzési  szaktanácsadói  feladatok  teljes  körű
ellátására a szerződést a „K&Z Horizontál” Beruházásszervező és Kivitelező
Kft-vel (6000 Kecskemét Szövetség tér 5.) kösse meg, nettó 4.000.000,- Ft +
ÁFA,  bruttó  5.080.000  Ft  értékben.  Fedezet  a  Társaság  előző  években
elhatárolt eredménytartaléka.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László vezérigazgató

Tárgy: A KÖVÁL Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos kérdések

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

469/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  -  a  Magyar
Államkincstárnál  történő  törzskönyvi  bejegyzés  napjával,  mint  hatályba
lépési időponttal - elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés intézmény
jelen  előterjesztés  mellékletét  képező  alapító  okiratát  és  felkéri  a
Polgármestert  az  alapító  okiratnak  a  Magyar  Államkincstár  felé  történő
benyújtására, és az intézményre vonatkozó új adószám igénylésére.



Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László vezérigazgató

Tárgy: A KÖVÁL Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos kérdések

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

470/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  -  a  Magyar
Államkincstárnál  történő  törzskönyvi  bejegyzés  napjával,  mint  kezdő
időponttal  -  egy évi  időtartamra ideiglenes megbízással a KÖVÁL Monori
Városüzemeltetés  intézmény intézményvezetőjének  Varró  Erikát  választja
meg,  egyidejűleg  felkéri  a  Polgármestert  a  döntésnek  a  Magyar
Államkincstár felé történő benyújtására.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Rajki László vezérigazgató

Tárgy: Tájékoztató Monor Város Önkormányzatának 2021. I. félévi gazdálkodásáról

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

471/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  írásos
előterjesztésnek  megfelelően  elfogadja  Monor  Város  Önkormányzatának
2021. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető

Tárgy: Beszámoló a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. által koordinált projektekről

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

472/2021. (IX. 23.) KT határozat

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



Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Monor Város Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének VI. sz. módosítása

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

473/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  írásos
előterjesztésnek megfelelően elfogadja Monor Város Önkormányzata 2021.
évi Közbeszerzési Tervének VI. számú módosítását.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Monor Okos Város projekttel kapcsolatos döntések

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

474/2021. (IX. 23.) KT határozat

1. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Expert Plan Kft.
400.000,-Ft+ÁFA, összesen bruttó 508.000,-Ft összegű tervezői díjának
fedezetéül fejlesztési kiadások tartalékát határozza meg.

2. Monor  Város  Önkormányzata  támogatja,  hogy  az  Okos  Város
mintaprojekt  H1  –  Monor  energetikai  alprojekt  részkomponenseként
valósuljon meg.

3. Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy
elfogadja  a  „Monor Okos Város - H1 Monor energetikai  alprojekt -
Monor,  4065/7  hrsz.  alatti  Sportpálya  futókör  megvilágítása
napelemes  kandeláberekkel„ tárgyú  építési  beruházás  pályázat
megvalósítása  érdekében  a  kivitelező  kiválasztására  vonatkozó
beszerzési eljárás Ajánlati felhívását.
A  kivitelező  kiválasztására  vonatkozó  beszerzési  eljárásba  az  alábbi
cégek kerülnek meghívásra:
1. Ersto Kft. (2316 Tököl, Ledina dűlő 4.)
2. Dobos-Vill Kft. (8230 Balatonfüred, Noszlopy Gáspár u. 18. C. ép. 3. em. 6.)
3. MVM Optimum Zrt. (1023 Budapest, Árpád fejedelem Útja 26-28.)
Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az előterjesztésben részletezett
Monor  Város  Önkormányzatának  Közbeszerzési  és  Beszerzési
Szabályzatának  IV.  része  szerinti  meghívásos,  egyfordulós  pályázat
lebonyolítására,  az  ajánlatok  kiértékelésére,  illetve  a  nyertes
ajánlattevővel  a  szerződés  megkötésére,  a  feladat  vállalkozásba
adására.
Forrása a Monor Okos Város projekt támogatása.



Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy: Monor Okos Város projekttel kapcsolatos döntések

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

475/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Okos Város
Projekt  keretében  úgy  dönt,  hogy  a  tevékenység  folyamatosságának
fenntartása  érdekében  a  szerződés  lejártát  követő  időszakra,  a  projekt
befejezéséig a minőségbiztosító feladatokkal a Monori Városfejlesztő Kft.-t
bízza  meg  azzal,  hogy  az  ehhez  szükséges  szakirányú  végzettséggel
rendelkező  munkavállalót  a  társaság  köteles  a  feladathoz  biztosítani.  A
feladat forrása a projekt minőségbiztosítási  és integrációs szakértői  soron
fennmaradó dologi  kiadások,  valamint  a  menedzsment  dologi  költséghely
sor.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Monor Okos Város projekttel kapcsolatos döntések

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

476/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  Monor Okos Város
projekt projektszintű tesztelési koncepciójának végrehajtásához szükséges
szakértői szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó műszaki leírást jóváhagyja
és a beszerzési eljárást elindítja, a dokumentáció elfogadásával egyidejűleg
felhatalmazza  a  Monori  Városfejlesztő  Kft.-t,  hogy  a  beszerzést  az
Önkormányzat  nevében,  saját  hatáskörben  folytassa  le  a  projektben  a
minőségbiztosítási  soron  rendelkezésre  álló  keret  terhére  az  alábbi
gazdasági társaságok ajánlattételre történő felkérésével:
- KÜRT Információbiztonsági és Adatmentő Zrt. (székhely: 1118 Budapest,

Rétköz utca 5.)
- Field Consulting Services Zrt. (székhely:1025 Budapest, Vihorlát utca 33.)
- eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. (1095 Budapest, Ipar utca 5.)

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László ügyvezető



Tárgy: Monor Okos Város projekttel kapcsolatos döntések

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

477/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  utólagosan elfogadja
Monor Város Polgármesterének tájékoztatóját a Delta Systems Kft., EURO
ONE  Számítástechnikai  Zrt.  és  a  KIRULY  Kft.  vállalkozókkal  megkötött
„Komplex szoftver, -és kapcsolódó rendszerfejlesztési feladat végrehajtása a
Monor  Okos  Város  projekt  keretében”  elnevezésű  szoftverfejlesztési
beszerzés  teljesítésére  2021.  április  21.  napján  megkötött  vállalkozási
szerződésnek a 2021.  szeptember 17.  napján  történő,  2021.  október  31.
napjáig történő határidő hosszabbításra vonatkozó módosítása tárgyában,
egyidejűleg utólagosan jóváhagyja a szerződés módosítást.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy: Víziközmű gördülő fejlesztési terv 2022-2036. időszakra

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

479/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a víziközmű-rendszert
bérleti-üzemeltetési  szerződés  alapján  üzemeltető  DAKÖV  Dabas  és
Környéke Vízügyi Kft (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.) által, 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-rendszerre készített gördülő fejlesztési tervet elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Forgách Tamás irodavezető

Tárgy: Víziközmű gördülő fejlesztési terv 2022-2036. időszakra

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

480/2021. (IX. 23.) KT határozat



Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a víziközmű-rendszert
bérleti-üzemeltetési  szerződés  alapján  üzemeltető  DAKÖV  Dabas  és
Környéke Vízügyi Kft (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.) által, 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-rendszerre készített gördülő fejlesztési tervet elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető

Tárgy: Tájékoztatás a Monori Szakorvosi Rendelő fejlesztéséről

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

481/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Monori
Szakorvosi Rendelő fejlesztéséről szóló tájékoztatást.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető

Tárgy: Közvilágítás üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos kérdés

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

482/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  az  NKM
Energia Zrt.-vel megkötött, a jelenleg hatályos közvilágítás üzemeltetési és
karbantartási szerződés, a jogutód MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel
történő meghosszabbítását, az átmeneti időszakban, 5 hónapos időtartamra
az előterjesztésben szereplő, szerződésben rögzítendő feltételek mellett és
felhatalmazza  a polgármestert a szerződés szövegezésének kidolgozására,
a  Beszerzési  Szabályzat  szerinti  eljárási  szabályok szerint  a  szolgáltatás
vállalkozásba adására, valamint a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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



Tárgy: Tájékoztatás az Intézmények fenntartási, felújítási munkáiról

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

483/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  tudomásul  veszi  az
Intézmények fenntartási, felújítási munkáiról szóló tájékoztatást.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Fekete Lívia ügyintéző

Tárgy: Helyi vízkár-elhárítási terv felülvizsgálata

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

484/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete el kívánja készíttetni a
Monor  Város  Belvízvédelmi  és  Helyi  Vízkár-elhárítási  tervének
felülvizsgálatát.  Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a
„Helyi  Vízkár-elhárítási  Terv”pályázatra  beérkezett  Terra  Idea  Kutató  és
Tanácsadó  Kkt.  160.000,-  Ft  (ÁFA  mentes,  kisadózó)  összegű  ajánlatát
elfogadja,  egyben felhatalmazza a polgármestert az ajánlattevővel történő
szerződés megkötésére. Forrása a működési céltartalék.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy:  Kugel  György  kérelme  a  Monor,  Kadarka  sori  feljáró  térkővel  történő  burkolása
tárgyában

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

485/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  támogatja  Kugel
György kérelmét a Monor, Kadarka sori  feljáró térkővel történő burkolása
tárgyában.  A  térkövezést  beépíti  a  VP6-7.2.1.1-21  kódszámú,  Külterületi
helyi  közutak  fejlesztése  tárgyú  pályázatába,  a  felajánlott  térkő
felhasználásával.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester



dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Herner István ügyintéző
Rajki László ügyvezető

Tárgy:  Forgalomszabályozás  és  parkoló  felújítás  a  Dr.  Gombos  Matild  Egészségház  belső
udvarában

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

486/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határoz,  hogy
elkészítteti  a  Dr.  Gombos  Matild  Egészségház  udvarának,  valamint  a
Sportcsarnok  épület  felőli  első  nagy  murvás  (550  m2)  parkolójának
térkövezését az egészségház tulajdonosával történt egyeztetést követően,
és felkéri a MŰVÁK Irodát, kérjen be árajánlatokat a térkövezésre. A kapukat
nem, csak a helyüket kívánja kialakíttatni.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy: Tájékoztatás a Táncsics Mihály utca 23. szám alatti épület felújításáról

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

487/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  tudomásul  veszi  a
Táncsics Mihály utca 23. szám alatti épület felújításáról szóló tájékoztatást.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Fekete Lívia ügyintéző

Tárgy: Forgalomszabályozási kérdések – Táncsics utcai óvoda megnyitása, Erzsébet királyné
utcai közlekedési problémák

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

488/2021. (IX. 23.) KT határozat



Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felkéri  a  MŰVÁK
Irodát,  hogy  a  Hernád  közre  vonatkozóan  rendeljen  meg  útstabilizációs
munkát a működési céltartalék terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Csernus-Varga Kinga ügyintéző

Tárgy: Lakossági útépítési kérelem – Völgykút dűlő

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

489/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Völgykút dűlőben a
meglévő (telekkönyvi) állapothoz igazodva kíván mechanikai útstabilizációt
végeztetni.  Felkéri  a  polgármestert  és  a  MŰVÁK  Irodát  a  tervező
bevonására  irányuló  pályáztatás  lefolytatására,  a  legkedvezőbb  ajánlatot
adó tervezővel való szerződéskötésre, valamint a kivitelezői pályáztatáshoz
szükséges műszaki tartalom összeállítására.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Csernus-Varga Kinga ügyintéző

Tárgy: Vágási András eladási ajánlata a Mikszáth 67. sz. alatti ingatlanra

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

490/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete forrás hiányában nem
vásárolja  meg  a  Vágási  András  és  Vágási  Andrásné  tulajdonában  lévő,
Monor, Mikszáth K. u. 67. sz. alatti ingatlant.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Bokros Károlyné ügyintéző

Tárgy: Cser László vételi kérelme a 0324/26 hrsz.-ú ingatlanra

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



491/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határoz,  hogy
értékesítésre jelöli ki a Monor külterület 0324/2 hrsz.-ú, 4796 m2 területű,
kivett  tanya  megnevezésű  ingatlanát.  Vevőként  a  Monor  Város
Önkormányzat  vagyonáról  és  a  vagyongazdálkodás  szabályairól  szóló
24/1999. ÖK Rendelet 14. § (2) b) pontja alapján eltekintve a pályáztatástól,
Cser  László,  Monor,  Hegyessy  tanya  0324/6  hrsz.  alatti  lakost  jelöli  ki.
Elfogadja az ingatlanra 2020. 04.07-én, dr.  Babinszki György igazságügyi
ingatlan szakértő, értékbecslő által készített, 1.117.000.-Ft összegű forgalmi
érték  meghatározást,  a  vételár  összegét  4.500.000,-  Ft  összegben
határozza meg.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Bokros Károlyné ügyintéző

Tárgy: Dimény Éva, Óvári Péter vételi kérelme a 13284/26 hrsz.-ú ingatlanra

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

492/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesíteni kívánja a
Monor,  Ybl  M.  u.  13284/26  hrsz.-ú,  341  m2 területű,  beépítetlen  terület
megnevezésű ingatlanát.
Felkéri  a  MÜVÁK  Irodát,  készíttessen  értékbecslést  a  13284/17  és  a
13284/26  hrsz.-ú  ingatlanokra.  Az  értékbecslés  birtokában  dönt  az
értékesítés feltételeiről.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Bokros Károlyné ügyintéző

Tárgy: Jávorszki György kérelme

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

493/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  támogatva  Jávorszki
György kérelmét úgy határoz, hogy
- a  Monor  zártkert  12746  hrsz.-ú,  45  m2  területű  ingatlanának

megnevezését kivett közútról kivett beépítetlen területre módosítja. Felkéri
a PMKH FFO Földhivatali Osztály 7-t, hogy a megnevezés módosítást az
ingatlan-nyilvántartásban vezesse át,



- a  megnevezés  módosítást  követően  a  12746  hrsz.-ú  ingatlant  az
önkormányzat  forgalomképtelen  vagyonából  a  forgalomképes  vagyonba
sorolja át,

- a  fenti  módosítások  átvezetését  követően  a  12746  hrsz.-ú  ingatlant
Jávorszki  György,  Monor,  Völgy  u.  6.  sz.  alatti  lakos  tulajdonába  adja
térítésmentesen,  tekintettel  arra,  hogy  a  területet  az  elmúlt  20  évben
sajátjaként  gondozta,  használta,  birtokolta,  az  azt  megelőző  20  évben
pedig a szülei.

Határidő: 2021. december 31.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Bokros Károlyné ügyintéző

Tárgy: Ady úti fásítás – II. ütem

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

494/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  írásos
előterjesztésnek  megfelelően  elfogadja  az  Ady  út  fásításának  II.  ütemét.
Forrás a működési céltartalék.
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a 2021. évi önkormányzati faültetési
akció keretében valósítja meg az Ady út fásításának II. ütemét. A lakossági
faültetési akció részleteit a fák védelméről megalkotásra kerülő rendeletbe
építi bele, és azt a jövő évtől valósítja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Botos Krisztina ügyintéző

Tárgy:  A  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Ösztöndíj  pályázaton  való  részvételi  szándék
megtárgyalása, pályázat kiírása

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

495/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  csatlakozik  a
hátrányos  helyzetű  felsőoktatási  hallgatók,  illetőleg  felsőoktatási
tanulmányokat  kezdő  fiatalok  támogatására  létrehozott  Bursa  Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy:  A  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Ösztöndíj  pályázaton  való  részvételi  szándék
megtárgyalása, pályázat kiírása



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

496/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások
Minisztériumával együttműködve az előterjesztés mellékletének megfelelően
pályázatot ír ki a felsőoktatási tanulmányokat folytató hallgatók számára a
2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan
(„A” típusú pályázati kiírás).
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. november 5.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy:  A  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Ösztöndíj  pályázaton  való  részvételi  szándék
megtárgyalása, pályázat kiírása

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

497/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások
Minisztériumával együttműködve az előterjesztés mellékletének megfelelően
pályázatot  ír  ki  a  felsőoktatási  tanulmányokat  kezdeni  kívánó  fiatalok
számára a 2022/2023., a 2023/2024. és a 2024/2025. tanévre vonatkozóan
(„B” típusú pályázati kiírás). 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. november 5.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: A 2021. évi közmeghallgatás időpontjának és programjának meghatározása

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

498/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  általa  tartandó
közmeghallgatás időpontját 2021. október 18. napján (hétfő) 17 órai kezdési
időponttal határozza meg, az alábbi napirendi témákra vonatkozóan:

1. Tájékoztató az aktuális rendezési terv módosításokról
2. Tájékoztató a Monor Okos Város projektről
3. Tájékoztató  a  Monor  Városát  érintő  megvalósult  és  folyamatban  lévő

2021. évi, valamint a várható beruházásokról 



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  2021.  évi  polgármesteri
települési szintű, illetve a képviselői helyi fórumra a közmeghallgatás napján,
annak időpontját követően kerül sor.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy: Út céljára történő ingatlan felajánlás

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

499/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- köszönettel elfogadja a Szabó Róbert, 2200 Monor, Murányi u. 19. sz.
alatti lakos tulajdonában lévő, út céljára térítésmentesen felajánlott, Monor
zártkert  9753 hrsz.-ú,  144 m2 területű,  ingatlan-nyilvántartás szerint  kivett
présház megnevezésű ingatlant, felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására,

- kezdeményezi a HÉSZ-ben a szabályozási vonal módosítását úgy, hogy
az a 9753 hrsz.-ú ingatlan teljes területét útkialakításra jelölje,

- felkéri  a  MÜVÁK  Irodát,  hogy  rendelje  meg  az  épület  törlési  vázrajz
elkészítését,

- a  HÉSZ módosítást  követően  kérelemmel  fordul  a  PMKH Földhivatali
Főosztály Földhivatali  Osztály 7.-hez, hogy a kivett  présház megnevezést
kivett közútra módosítsa.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Bokros Károlyné ügyintéző

Tárgy: Előterjesztés önkormányzati kötvény lejegyzésére

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

500/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy
felhatalmazza  a  Polgármestert  „Önkormányzati  Magyar  Államkötvény”
lejegyzésére az ingatlan értékesítésből befolyt bevételből rendelkezésre álló
671.510.000.- forint összeg erejéig.



Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető

Tárgy: Helyettesítés a fogászati rendelésen

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

501/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Dr.
Müller  Bt.  heti  30  órában  dr.  Kourosh  Haji  Davalt  fogorvost  alkalmazza
helyettes orvosként.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy: Javaslat Monor Közbiztonságáért Díj 2021. évre történő adományozására

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

502/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Monor
Közbiztonságáért Díjat 2021. 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, valamint
ajándéktárgyat és/vagy pénz jutalmat átadja.

Határidő: 2021. októberi havi, soros Képviselő-testületi ülés
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Malatinszki Ágnes ügyintéző

Tárgy: A Köz Szolgálatáért díjra beérkezett pályázatok elbírálása

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

503/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Jogi  és
Közbiztonsági  Bizottság  véleményét  figyelembe  véve  a  város  érdekében
hosszú  időn  át  kifejtett  áldozatos  munkájáért  a  „Köz  Szolgálatáért”  díjat
adományozza Dr. Zsédely Ferenc számára.



Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: A Köz Szolgálatáért díjra beérkezett pályázatok elbírálása

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

504/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Jogi  és
Közbiztonsági  Bizottság  véleményét  figyelembe  véve  a  város  érdekében
hosszú  időn  át  kifejtett  áldozatos  munkájáért  a  „Köz  Szolgálatáért”  díjat
adományozza Balatoniné Sárosi Márta számára.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Városi ösztöndíjpályázatok elbírálása

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

505/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  városi  ösztöndíjról
szóló  15/2021.  (VI.28.)  sz.  rendelet  alapján  Kovács Emese Anikó 2200
Monor, Fónyad D. u. 4. sz. alatti tanulót a 2021/2022. tanévben 10 hónapon
keresztül 6.850 Ft/hó tanulmányi ösztöndíjban részesíti.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Városi ösztöndíjpályázatok elbírálása

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

506/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  városi  ösztöndíjról
szóló 15/2021. (VI.28.) sz. rendelet alapján Halauca Anna Roxána Monor,
Szélmalom utca 75. sz. alatti tanulót a 2021/2022. tanévben 10 hónapon
keresztül 6.850 Ft/hó tanulmányi ösztöndíjban részesíti.



Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Városi ösztöndíjpályázatok elbírálása

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

507/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  városi  ösztöndíjról
szóló  15/2021.  (VI.28.)  sz.  rendelet  alapján  Gosztola  Kata  Zsuzsanna
Monor, Petőfi Sándor utca 49. sz. alatti tanulót a 2021/2022. tanévben 10
hónapon keresztül 6.850 Ft/hó tanulmányi ösztöndíjban részesíti.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Városi ösztöndíjpályázatok elbírálása

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

508/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  városi  ösztöndíjról
szóló  15/2021.  (VI.28.)  sz.  rendelet  alapján  Acsai  Csenge  Monor,
Nemzetőr  utca  4. sz.  alatti  tanulót  a  2021/2022.  tanévben  10  hónapon
keresztül 6.850 Ft/hó tanulmányi ösztöndíjban részesíti.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Városi ösztöndíjpályázatok elbírálása

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

509/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  városi  ösztöndíjról
szóló 15/2021. (VI.28.) sz. rendelet alapján Lendvai Dalma Monor, Kinizsi



utca  3/A. sz.  alatti  tanulót  a  2021/2022.  tanévben 10 hónapon keresztül
6.850 Ft/hó tanulmányi ösztöndíjban részesíti.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Városi ösztöndíjpályázatok elbírálása

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

510/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  városi  ösztöndíjról
szóló 15/2021. (VI.28.) sz. rendelet alapján Lelkes Takács Rebeka Monor,
Liliom  utca  77. sz.  alatti  tanulót  a  2021/2022.  tanévben  10  hónapon
keresztül 6.850 Ft/hó tanulmányi ösztöndíjban részesíti.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Városi ösztöndíjpályázatok elbírálása

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

511/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  városi  ösztöndíjról
szóló 15/2021. (VI.28.) sz. rendelet alapján  Bock Luca Monor, Erzsébet
királyné  út  57. sz.  alatti  tanulót  a  2021/2022.  tanévben  10  hónapon
keresztül 6.850 Ft/hó tanulmányi ösztöndíjban részesíti.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Városi ösztöndíjpályázatok elbírálása

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

512/2021. (IX. 23.) KT határozat



Monor  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  városi  ösztöndíjról
szóló  15/2021.  (VI.28.)  sz.  rendelet  alapján  Király  Bálint  Dániel  Monor,
Czuczor  utca  33. sz.  alatti  tanulót  a  2021/2022.  tanévben  10  hónapon
keresztül 6.850 Ft/hó tanulmányi ösztöndíjban részesíti.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Városi ösztöndíjpályázatok elbírálása

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

513/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  városi  ösztöndíjról
szóló 15/2021. (VI.28.) sz. rendelet alapján Vezekényi Virág Monor, Dózsa
György  utca  10. sz.  alatti  tanulót  a  2021/2022.  tanévben  10  hónapon
keresztül 6.850 Ft/hó tanulmányi ösztöndíjban részesíti.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Városi ösztöndíjpályázatok elbírálása

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

514/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel az Emberi
Erőforrások Bizottsága javaslatára – Simonovics Evelin Dóra 2209 Péteri,
Szent  István u.  49.  A.  ép. sz.  alatti  tanuló  által  a  15/2021.  (VI.28.)  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  15/2021.  (VI.28.)  számú rendeletben foglaltak
alapján  a  2021/2022.  tanítási  évre  kiírt  ösztöndíj  pályázatra  nevezett
benyújtotta  a  pályázatát,  azonban  pályázata  a  pályázati  felhívásban
foglaltaknak nem felet meg, mivel állandó lakcíme nem Monor.
A  határozat  a  15/2021.  (VI.28.)  sz.  önkormányzati  rendeleten,  a
jogorvoslatról  szóló  tájékoztatás  az  általános  közigazgatási  rendtartásról
szóló 2016. évi CL. törvény 116. § (4) bekezdés b.) pontján alapszik.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Burján Sándor ügyintéző



Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

515/2021. (IX. 23.) 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.) önkormányzati rendelet 7.
§-a  alapján  Acsai  Imréné Monor,  Kapisztrán János utca  62. sz.  alatti
lakos részére 10.000,- Ft összegű települési létfenntartási támogatást állapít
meg.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

516/2021. (IX. 23.) 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.) önkormányzati rendelet 7.
§-a alapján  Czimrák József Monor, Váci Mihály utca 22. sz. alatti lakos
részére 5.000,- Ft összegű települési létfenntartási támogatást állapít meg,
amelyet a Monor és Térsége Integrált Család-, és Gyermekjóléti Szolgálaton
keresztül kap meg a Kérelmező.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

517/2021. (IX. 23.) 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.) önkormányzati rendelet 7.
§-a alapján  Dávid Adrienn Monor,  Bajcsy-Zsilinszky utca 46. sz.  alatti



lakos  részére  települési  létfenntartási  támogatást  állapít  meg  havonta
folyósítva 3 x 10.000.-Ft összegben.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

518/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  Vér Zsoltné Monor,
Ady Endre utca 1. 3/4. sz. alatti lakosnak kivételes méltányosságból egy
naptári  évben  egy  alkalommal,  jövedelem  határra  való  tekintet  nélkül
maximálisan adható 57.000,- Ft 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.) önkormányzati rendelet 7. §-a alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési gyermeknevelési támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

519/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  nem támogatja  Illés
Andrea  Monor,  Hegyessy  tanya  30.  szám  alatti  lakos  települési
gyermeknevelési támogatás iránti kérelmét.
A  Képviselő-testület  javasolja,  hogy  Kérelmező  a  gyermektartásdíj
megelőlegezése miatt keresse meg a Pest Megyei Kormányhivatal Monori
Járási Hivatal Gyámügyi Irodáját.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Szekeres Szabolcs ügyintéző

Tárgy: Települési gyermeknevelési támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

520/2021. (IX. 23.) KT határozat



Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Bokrosné  Bajkai
Zsuzsanna  Monor,  Jókai  utca  39. sz.  alatti  lakosnak  kivételes
méltányosságból egy naptári évben egy alkalommal, jövedelem határra való
tekintet  nélkül  adható  települési  gyermeknevelési  támogatást  állapít  meg
100.000,-  Ft összegben  kiskorú  Bokros  Zsófia  gyermeke  fejlesztésének
költségeihez  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 11. §-a alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Szekeres Szabolcs ügyintéző

Tárgy: Sinkovicz Pálné lakbér támogatási kérelme

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

521/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Sinkovicz  Pálné
Monor,  Mikszáth  Kálmán  utca  61. sz.  alatti  lakos  részére  2021.
szeptember 1-jétől 2022. augusztus 31-ig-ig terjedő időszakra, havi  4.000,-
Ft 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

Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzati tulajdonú lakásingatlanokról

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

522/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felkéri  a  MŰVÁK
Irodát,  hogy  mérje  fel  az  üres  önkormányzati  lakások  felújításának
költségeit,  valamint  az  Adócsoportot,  hogy  készítsen  belső  használatra
értékbecslést  ezekről  a  lakásokról.  Ezek  ismeretében  hoz  a  Képviselő-
testület érdemi döntést a lakások további hasznosítását illetően.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzati tulajdonú lakásingatlanokról



Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

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

523/2021. (IX. 23.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felkéri  a  MŰVÁK
Irodát,  kezdjen  tárgyalást  a  József  Attila  Gimnázium  és  Közgazdasági
Szakgimnázium területén lévő szolgálati lakás vagyonkezelésbe adásáról a
Monori Tankerületi Központtal.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Bokros Károlyné ügyintéző

Tárgy: A KÖVÁL Monori Városüzemeltetés intézmény vezetőjének illetmény meghatározása

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

524/2021. (X. 5.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Varró  Erikának,  a
KÖVÁL  Monori  Városüzemeltetés  intézmény  vezetőjének  a  magasabb
vezetői pótlékát a pótlékalap 500 %-ban, azaz 100.000 Ft-ban állapítja meg.
Továbbá 276.000 Ft/hó illetménykiegészítést  állapít  meg a 2022.01.01.  –
2022.12.31. időszakra.

Határidő: 2022. január 1.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Országos Műjégpálya Programban való részvétel

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

525/2021. (X. 5.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert
és a jegyzőt, nyújtsa be a jelentkezési lapot az Aktív Magyarország Program
részeként  induló  Országos  Műjégpálya  Programra,  és  a  pályázat
elbírálásáig próbáljanak szponzorokat találni az önerő finanszírozásához.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető



Hanzelik Andrea ügyvezető

Tárgy: A Napsugár Óvoda bővítésével kapcsolatos döntés

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

526/2021. (X. 5.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Monor,
Napsugár  óvoda  felújításával,  bővítésével  kapcsolatos,  a  kivitelező
kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László ügyvezető

Tárgy:  Lakossági  útépítési  kérelmek  –  Dózsa  György  utca,  Szőlőhegy  –  Nagydiófa  utcák
mechanikai stabilizációja

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

527/2021. (X. 5.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Dózsa  György
utcában lakossági összefogással megvalósítva, a Szőlőhegy és Nagydiófa
utcákban  a  meglévő  (telekkönyvi)  állapothoz  igazodva  kíván  mechanikai
útstabilizációt  végeztetni.  Felkéri  a  polgármestert  és  a  MŰVÁK  Irodát  a
szükséges  mennyiségű  mart  aszfalt  megrendelésére,  a  Szőlőhegy  és
Nagydiófa utcákra vonatkozóan a beszerzési eljárás lefolytatására, valamint
a legkedvezőbb ajánlatot adó kivitelezővel való szerződéskötésre. Ehhez a
kb. 8 millió Ft-os keretösszeget a fejlesztési céltartalék terhére biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Forgách Tamás irodavezető
Csernus-Varga Kinga ügyintéző

Tárgy:  Előterjesztés  önkormányzati,  hivatali  és  az  intézmények  dolgozóinak  év  végi
jutalmazására

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

528/2021. (X. 5.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat
2021. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató keretében áttekintette az
előirányzatok alakulását.  A Képviselő-testület  úgy dönt,   hogy a személyi



jellegű  kiadások  jogcímen  belül  a  költségvetésbe  eredeti  előirányzatként
betervezett háromszor a minimálbér 10 %-a összegű (3 * 16.740.- Ft, azaz
50.220.- Ft/8 órás) SZÉP kártya juttatás november hónapban a dolgozóknak
történő kiadásához hozzájárul.
Továbbá  a  Képviselő-testület  úgy  dönt,  hogy  a  bevételek  időarányos
alakulása és a kiadási megtakarítások, az Önkormányzat, a Hivatal és az
intézmények kiegyensúlyozott gazdálkodása megfelelő alapot képez az év
végi  jutalmazásra,  az  átlagosan  ½  havi  jutalom  november  hónapban  a
dolgozóknak  történő  kifizetéséhez.  Forrása  az  intézményeknél,  illetve  a
Hivatalnál  rendelkezésre  álló  megtakarítások  erre  a  célra  felhasználható
része,  a  szociális  ágazatban  a  normatív  támogatások  III.2.  A  települési
önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása keretösszegből fel
nem használt rész, valamint a működési tartalék soron előirányzatként erre a
célra  betervezett  keretösszegből  a  szükséges  kiegészítés,  maximum  35
millió forint erejéig.
Továbbá a Képviselő-testület úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert,
kérjen  be  javaslatot  az  Önkormányzat  100  %-os  tulajdonú  gazdasági
társaságaitól  a  fent  leírtak  szerinti  jutalmazásra  és  amennyiben  a  saját
megtakarítás  fedezetet  nyújt  rá,  úgy  azt  november  hónapban  történő
kifizetéssel engedélyezze.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ Szakmai Programjának módosítása

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

529/2021. (X. 21.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  írásos
előterjesztésben  foglaltak  szerint  elfogadja  a  Monori  Gondozási  Központ
Intézményvezetőjének  a  nappali  ellátásban  történő  demens  ellátás
beindítására  vonatkozó  kérelmét,  és  ennek  megfelelően  az  Intézmény
Szakmai Programjának a módosítását, valamint a házi segítségnyújtásban
plusz egy gondozónői státuszbővítéséről dönt, egyidejűleg felhatalmazza a
Polgármestert, hogy az Intézmény Működési Engedélyének módosítását a
fenti változásnak megfelelően kezdeményezze.

Az  Intézmény  további  kérelme  vonatkozásában  a  Képviselő-testület  nem
támogatja  a  szociális  munka  napjára  külön  szép  kártya  juttatás
megállapítását forrás hiány miatt.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monori Óvodák 2021/2022. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése

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



530/2021. (X. 21.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások
Bizottságának  javaslatára  a  Monori  Kossuth  Lajos  Óvoda  (2200  Monor,
Kossuth  Lajos  u.  39.)  2021/2022.  nevelési  évre  szóló  munkatervét  az
előterjesztés mellékletének megfelelően támogatja.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Burján Sándor ügyintéző
Gyengéné Burján Szilvia intézményvezető

Tárgy: Monori Óvodák 2021/2022. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése

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

531/2021. (X. 21.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások
Bizottságának  javaslatára  a  Monori  Petőfi  Óvoda  (2200  Monor,  Petőfi
Sándor u. 29.) 2021/2022. nevelési évre szóló munkatervét az előterjesztés
mellékletének megfelelően támogatja.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Burján Sándor ügyintéző
Szilágyiné Zsember Ágnes intézményvezető

Tárgy: Monori Óvodák 2021/2022. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése

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

532/2021. (X. 21.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások
Bizottságának javaslatára a Monori Tesz-Vesz Óvoda (2200 Monor, Katona
J.  u.  26.)  2021/2022.  nevelési  évre  szóló  munkatervét  az  előterjesztés
mellékletének megfelelően támogatja.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Burján Sándor ügyintéző
Seres Istvánné intézményvezető

Tárgy: Monori Óvodák 2021/2022. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése

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



533/2021. (X. 21.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások
Bizottságának javaslatára a Monori Napsugár Óvoda (2200 Monor, Jászai
M.  tér  1.)  2021/2022.  nevelési  évre  szóló  munkatervét  az  előterjesztés
mellékletének megfelelően támogatja.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Burján Sándor ügyintéző
Técsiné Vas Ildikó intézményvezető

Tárgy: Monori Óvodák 2021/2022. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése

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

534/2021. (X. 21.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások
Bizottságának javaslatára a Monori Szivárvány Óvoda (2200 Monor, Toldi u.
5.)  2021/2022.  nevelési  évre  szóló  munkatervét  az  előterjesztés
mellékletének megfelelően támogatja.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Burján Sándor ügyintéző
Bánné Keller Márta intézményvezető

Tárgy: Monori Óvodák 2021/2022. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése

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

535/2021. (X. 21.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
Önkormányzat  fenntartásában  lévő  Óvodák  tekintetében  történjen
egyeztetés arra vonatkozóan, hogy a vírushelyzet miatt a szülők ne lépjenek
be  az  intézmények  területére  a  korábbi  járványügyi  intézkedéseknek
megfelelően, és ennek az intézkedésnek a bevezetése az intézményvezetők
döntési jogkörében maradjon.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Burján Sándor ügyintéző



Tárgy:  Fehér Sándor, Monor, Kármentő sor 11558, 11559 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó, 11-
527-4/2021.  (09.17.)-  és  11-528-4/2021.  (09.17.)  számú  Polgármesteri  Végzések  elleni
fellebbezése

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

536/2021. (X. 21.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem
ad  helyt  Fehér  Sándor  Monor,  Kármentő  sor,  11558,  11559  hrsz.-ú
ingatlanokra vonatkozó, 11-527-4/2021.(09.17.)-  és 11-528-4/2021.(09.17.)
számú Polgármesteri Végzések elleni fellebbezésének és nem vonja vissza
a végzéseket, különös tekintettel arra, hogy az építésfelügyeleti hatóságnál
eljárás  van  folyamatban.  Felhívja  a  Polgármestert,  hogy  a  településképi
véleményezési  eljárást  az  arra  vonatkozó  kérelem  és  mellékleteinek
benyújtása  után  folytassa  le.  Felhívja  Monor  Város  Jegyzőjét,  hogy  a
határozatról és a fellebbezésről tájékoztassa az eljáró hatóságot.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Gubán Sándor főépítész
Orosházi Tamás ügyintéző

Tárgy: 2022. évi augusztus 20-i rendezvény tervezése

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

537/2021. (X. 21.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi augusztus
20-i  ünnepi  rendezvényt  a  Főtéren  szervezi  meg.  Fedezetet  a  2022.  évi
költségvetésben jelöli majd meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Hanzelik Andrea ügyvezető

Tárgy: 2022. évi augusztus 20-i rendezvény tervezése

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

538/2021. (X. 21.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a
Vigadó  Nonprofit  Kft.  ügyvezetőjét  a  BIKINI  együttes  augusztus  20-i
fellépésére vonatkozó, 2.000.000,- Ft + ÁFA összegű szerződés aláírására,
fedezete a működési tartalék.



Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Hanzelik Andrea ügyvezető

Tárgy: Országos Műjégpálya Programban való részvétellel kapcsolatos kérdések

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

539/2021. (X. 21.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  forráshiány  miatt
visszavonja pályázatát a részére egyedi támogatással megítélt 5.000.000,-
Ft-os támogatásra a 2021. évben az Aktív Magyarország Program részeként
induló Országos Műjégpálya Programban.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Hanzelik Andrea ügyvezető

Tárgy: Beszámoló a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. által koordinált projektekről

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

540/2021. (X. 21.) KT határozat

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

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Beszámoló a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. által koordinált projektekről

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

541/2021. (X. 21.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a
polgármestert, hogy kérjen be árajánlatokat a Tavas parkba telepítendő „B3-
53  Haleszvár”  típusú  játszóeszköz  beszerzésére,  telepítésére,  valamint
ütéscsillapítás  kialakítására.  Egyúttal  felhatalmazza  a  polgármestert,  a



jegyzőt  és a gazdasági  vezetőt,  hogy a legkedvezőbb ajánlatot  adóval  a
szerződést kösse meg. A biztosított  keret bruttó 21.000.000 Ft,  fedezet a
1625/2021.  (IX.  3.)  Korm.  határozat  alapján  Monor  Város
Önkormányzatának  „önkormányzati  ingatlanok  felújítása,  játszótér
kialakítása” célra biztosított  225.000.000 Ft összegű vissza nem térítendő
támogatás.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Beszámoló a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. által koordinált projektekről

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

542/2021. (X. 21.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  VEKOP-6.2.2-15
jelű, „A „Tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja – Monor” című projekt
közbeszerzési tevékenységének ellátásával a K & Z Horizontál Kft.-t (6000
Kecskemét,  Szövetség  tér  5.)  bízza  meg  nettó  2.500.000,-  Ft,  bruttó
3.175.000,- Ft összegért. Fedezet a projekt költségvetése.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Beszámoló a Monor Városi Sportcsarnok üzemeltetéséről (2021.06.01. - 2021.09.30.)

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

543/2021. (X. 21.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Monor
Városi  Sportcsarnok,  2021.06.01.  és  2021.09.30.  közötti  időszakra
vonatkozó üzemeltetésével kapcsolatos beszámolót.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László ügyvezető

Tárgy:  VP6-7.2.1.1-21  kódszámú,  Külterületi  helyi  közutak  fejlesztése  tárgyú  pályázattal
kapcsolatos döntés

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



544/2021. (X. 21.) KT határozat

Monor Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Külterületi helyi közutak
fejlesztése  című,  VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívásra.  A  „Külterületi  utak
felújítása  Monoron  2021”  című pályázat  keretén  belül  a  Hegyessy  tanya
(hrsz.  0349,  0327),  a  Szélső  út  (hrsz.  0385),  a  Dr.  Csanády utca  (hrsz.
090,091), a „Fesztivál körút” (Kadarka sor és Sárfehér sor),  (hrsz. 12720,
12721), az Irsai Olivér sor (hrsz. 12717) és a 014/15 hrsz.-ú külterületi út
felújítására kerül sor.
A  pályázat  összköltségvetése  315.527.846  Ft.  Az  igényelt  támogatás
299.550.000 Ft.  A szükséges önrészt,  15.977.846 Ft-ot  az önkormányzat
biztosítja. Fedezet Monor Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének
fejlesztési tartaléka.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Monor Okos Város projekttel kapcsolatos döntések

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

545/2021. (X. 21.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megbízza  a  Monori
Városfejlesztő Nonprofit Kft-t a kamera rendszer kivitelezéshez kapcsolódó
műszaki ellenőri tevékenység ellátásával. A tevékenységet 2021.12.01. és
2022. 06. 30. között, megfelelő végzettségű szakember alkalmazásával kell
biztosítani. 
Egyúttal  felhatalmazza  Rajki  László  ügyvezetőt,  hogy  a  következő
Képviselő-testületi ülésre dolgozza ki, hogy a feladat ellátásának mennyi a
forrásigénye.  Szükség  esetén  a  Társasággal  kötött  keretszerződés
módosításra kerül.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Monor Okos Város projekttel kapcsolatos döntések

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

546/2021. (X. 21.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Okos Város Projekt
H1.1. alprojekt végrehajtásának eredményeképpen megvalósult közvilágítás
intelligens menedzsment rendszer üzemeltetése érdekében felhatalmazza a
polgármestert,  hogy  kérjen  be  árajánlatokat.  Egyúttal  felhatalmazza  a
polgármestert,  a  jegyzőt  és  a  gazdasági  vezetőt,  hogy  a  legkedvezőbb
ajánlattevővel kösse meg a szükséges szerződést. Fedezete a 1640/2021.



(IX.  21.)  Korm.  határozat  alapján  „Monor  Okos  Város”  projekt  helyi
eredményei  üzemeltetésének  támogatása”  célra  nyújtott  támogatás
összege.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy: Monor Okos Város projekttel kapcsolatos döntések

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

547/2021. (X. 21.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy
elfogadja  a  „Monor  Okos  Város  -  H1  Monor  energetikai  alprojekt  -
Monor, 4065/7 hrsz. alatti Sportpálya futókör megvilágítása napelemes
kandeláberekkel„ tárgyú  építési  beruházás  pályázat  megvalósítása
érdekében  lebonyolított,  a  kivitelező  kiválasztására  vonatkozó  beszerzési
eljárás eredményét, a polgármester döntését.
Az  eljárás  nyertes  ajánlattevője  a  legalacsonyabb  vállalkozói  díjat  ajánló
pályázó, az MVM Optimum Zrt. 1023 Budapest Árpád fejedelem Útja 26-28.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy: Monor Okos Város projekttel kapcsolatos döntések

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

548/2021. (X. 21.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  írásos
előterjesztésnek  megfelelően  elfogadja  a  1640/2021.  (IX.  21.)  Korm.
határozat  alapján  „Monor  „Okos  Város”  projekt  helyi  eredményei
üzemeltetésének támogatása” célú támogatásra benyújtandó adatlapot, és
felhatalmazza a polgármestert, hogy azt ezzel a tartalommal nyújtsa be.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető

Tárgy: Monor Okos Város projekttel kapcsolatos döntések



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

549/2021. (X. 21.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a
Polgármestert,  hogy  az  548/2021.  (X.  21.)  KT  határozatban  elfogadott
adatlap ismeretében határozza meg azokat a feladatokat, melyet a Monori
Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft-n keresztül célszerű és gazdaságos
végrehajtani,  a  gazdaságosság  alátámasztására  bonyolítson  le  inhouse
beszerzést,  ennek eredményét  és  elfogadásra  kész  szerződés tervezetét
ismertesse a következő soros testületi ülésen.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Tájékoztató a Szennyvíztelep bővítésével kapcsolatban

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

550/2021. (X. 21.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a
Szennyvíztelep bővítésével kapcsolatos tájékoztatót.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető

Tárgy:  Tájékoztató  a  Duna-Tisza  közi  Hulladékgazdálkodási  és  Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának döntéseiről

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

551/2021. (X. 21.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Duna-Tisza
közi  Hulladékgazdálkodási  és  Környezetvédelmi  Önkormányzati  Társulás
Társulási Tanácsának döntéseiről szóló tájékoztatót.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető

Tárgy: Ady Endre Úti Általános Iskola tálalókonyha építésével kapcsolatos tervezési feladatok



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

552/2021. (X. 21.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  jövőben  új,  az
igényeknek megfelelő tálalókonyhát és ebédlőt kíván létesíteni az Ady Úti
Általános  Iskola  diákjai  étkeztetése  céljából,  ezért  felhatalmazza  a
polgármestert  az  építési  és  kiviteli  tervek  elkészítése  érdekében  a
pályáztatás  lebonyolítására,  és  a  legkedvezőbb  ajánlatot  adó  tervezővel
történő szerződéskötésre.
Fedezetként a működési céltartalékot jelöli meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Fekete Lívia ügyintéző

Tárgy: Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat Deák Ferenc utcai helyiségével kapcsolatos
felújítási, karbantartási igények

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

553/2021. (X. 21.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a
polgármestert, hogy a Monor, Deák Ferenc utca 12. szám alatti, a Monori
Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére biztosított helyiség felújítására -
vakolatjavítás, tisztasági festés, nyílászárók javítása, konvektorok felújítása,
lapostető javítási, szigetelési munkálatok - kérjen be árajánlatokat. Egyúttal
felhatalmazza a polgármestert,  a jegyzőt  és a gazdasági  vezetőt,  hogy a
legkedvezőbb  ajánlattevővel  kösse  meg  a  szükséges  szerződést.  A
munkálatokra  1  millió  Ft  keretösszeget  határoz  meg,  melynek  fedezete
Monor  Város  Önkormányzata  2021.  évi  költségvetésének  működési
céltartaléka.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Fekete Lívia ügyintéző

Tárgy: Kalmár László eladási ajánlata

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

554/2021. (X. 21.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  forrás  hiányában  nem
kívánja megvásárolni a Kalmár László által értékesítésre felajánlott, Monor,
Simon I. u. 4937/5 hrsz.-ú ingatlant.



Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Bokros Károlyné ügyintéző

Tárgy: Tájékoztatás ingatlan haszonkölcsön szerződés módosításáról

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

555/2021. (X. 21.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a
Nagycsaládosok Monori Egyesületével a Monor, Petőfi Sándor utca 12. sz.
alatti ingatlan két helyiségére megkötött Ingatlan Haszonkölcsön Szerződés
2021. október 13-án kelt 1. sz. módosításáról szóló tájékoztatót.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Bokros Károlyné ügyintéző

Tárgy: Beszámoló a parlagfű irtási operatív program teljesítéséről

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

556/2021. (X. 21.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2021. évi
parlagfű elleni védekezés programjának végrehajtásáról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Botos Krisztina ügyintéző

Tárgy: 2. számú fogorvosi körzet feladatellátásával kapcsolatos döntések

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

557/2021. (X. 21.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Monor  2.  számú
fogorvosi  körzet  feladatellátását  a  Dr.  Müller  Fogorvosi  Szolgáltató  BT.
beltagjának halálesetére tekintettel megszűntnek tekinti, és a kültag jelzése
alapján 2021. november 1-jei  hatállyal  a Dr.  Müller  Fogorvosi  Szolgáltató
BT-től  a  feladatellátást  visszaveszi,  és  a  Nemzeti  Egészségbiztosítási



Alapkezelő  Pest  Megyei  Finanszírozási  Osztályával  2021.  november  1.
napjával finanszírozási szerződést köt.

Határidő: 2021. október 31.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy: 2. számú fogorvosi körzet feladatellátásával kapcsolatos döntések

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

558/2021. (X. 21.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a monori
2.  számú  fogorvosi  körzet  feladat  ellátási-  és  praxisjogát  a  Dr.  Müller
Fogorvosi  Szolgáltató  BT-től  a  praxishoz  tartozó  eszközökkel  és
felszerelésekkel egyetemben térítésmentesen átveszi, és 2021. november 1.
napjától az Önkormányzat saját jogán biztosítja a körzet feladatellátását.

Határidő: 2021. október 31.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy: 2. számú fogorvosi körzet feladatellátásával kapcsolatos döntések

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

559/2021. (X. 21.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a monori
2.  számú fogorvosi körzet feladat ellátását jelenleg biztosító, a Dr.  Müller
Fogorvosi Szolgáltató BT. foglalkoztatási jogviszonyában álló asszisztenst, a
folytatólagos  foglalkoztatást  biztosítva,  jelenlegi  bérbesorolásával
közalkalmazotti jogviszonyába átveszi.

Határidő: 2021. október 31.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy: 2. számú fogorvosi körzet feladatellátásával kapcsolatos döntések

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

560/2021. (X. 21.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a
Polgármestert,



- hogy  a  Monori  Járási  Hivatal  Népegészségügyi  Intézeténél  a  működési
engedély módosítását kezdeményezze, 
- a  helyettes  fogorvossal  az  ellátás  2021.  november  1.  napjától  történő
biztosítására vonatkozó egyeztetések lefolytatására, illetve
- az üres praxis betöltése céljából a fogorvosi képzést biztosító egyetemek,
szakellátást  biztosító  kórházak,  a  Magyar  Orvosi  Kamara  és  a  további
szervek megkeresésére.

Határidő: azonnal és folyamatosan
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy:  Inforg  Zrt.,  Monor,  8017-8032 hrsz.  alatti  ingatlanokra  vonatkozó Településrendezési
eszközök módosítására irányuló kérelme

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

561/2021. (X. 21.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja az Inforg Zrt.,
Monor,  8017-8032 hrsz.  alatti  ingatlanokra  vonatkozó  Településrendezési
eszközök módosítására irányuló kérelmét.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Gubán Sándor főépítész
Orosházi Tamás ügyintéző

Tárgy:  Monor  településrendezési  eszközeinek  (Településszerkezeti  Terv,  Helyi  Építési
Szabályzat,  Szabályozási  Terv)  5.  módosítása  teljes  eljárásban;  Strázsahegy  területére
vonatkozó TRE módosítás egyszerűsített eljárás keretében

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

562/2021. (X. 21.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Monor  Város
településrendezési  eszközök  5.  módosítása  teljes  eljárás  keretében-  és
Monor  Strázsahegy  területére  vonatkozó  településrendezési  eszközök
módosítása egyszerűsített eljárás keretében témakörökben:
1. megállapítja,  hogy  a  beérkezett  vélemények  figyelembevételével  a

településrendezési  eszközök  alátámasztó  munkarészeként  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, javaslat;

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: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Gubán Sándor főépítész
Orosházi Tamás ügyintéző

Tárgy:  Kim Jae Hiun  /  Vasipa  Kft.  Monor,  0307/24,  /25.  hrsz.  alatti  ingatlanokra  vonatkozó
Településrendezési eszközök módosítására irányuló kérelme

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

563/2021. (X. 21.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  nem  tartja
indokoltnak Kim Jae Hiun / Vapisa Kft.  Monor,  0307/24 hrsz.  alatti  –
jelenleg  a  hatályos  Helyi  Építési  Szabályzat  (HÉSZ)  szerint  ’Gksz-1’  jelű
Kereskedelmi, szolgáltató terület építési övezetben található – ingatlan ipari
övezetbe  való  átsorolására  irányuló  kérelmét,  miután  a  kérelmezett
tevékenység  (alkatrész  összeszerelő  üzem,  mintagyártás)  a  Gksz-1
építési övezetben is végezhető („35.§ (2) Kereskedelmi, szolgáltató terület
építési övezeteiben elhelyezhető fő rendeltetésű épület: …d) a környezetre
jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú-; …).
Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elviekben
támogatja  Kim Jae  Hiun  /  Vapisa  Kft.,  Monor,  0307/25  hrsz.  alatti  –
jelenleg a hatályos HÉSZ szerint ’Má-5’ jelű Általános mezőgazdasági terület
övezetben  található  – ingatlan  ’Gksz-1’  jelű  építési  övezetbe  való
átsorolására irányuló kérelmét azzal a kitétellel, hogy végső döntését a
kérelmező  által  készíttetett  telepítési  tanulmányterv-,  az  érdekelt
szakhatóságok  és  szolgáltatók,  vezetékjogosultak  elvi
hozzájárulásának kérelmező általi benyújtása-, valamint a Monor Város
Önkormányzat  és  kérelmező/építtető  közötti  településrendezési
szerződés (amely tartalmazza mások mellett az ingatlan közművesítésének
finanszírozására-  és  Monor  Város  biológiai  aktivitásérték  egyensúlyban
tartására vonatkozó feltételeket is) megkötése után hozza meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Gubán Sándor főépítész
Orosházi Tamás ügyintéző

Tárgy: Fás szárú növények ápolási munkái – forrás meghatározás

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

564/2021. (X. 21.) KT határozat



Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a fás
szárú  növények  ápolási  munkáira  bruttó  1.500.000,-  Ft-ot  biztosít  a
működési céltartalék terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Botos Krisztina ügyintéző

Tárgy: Polgármesteri jelentés a két ülés közötti fontosabb eseményekről és intézkedésekről

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

565/2021. (X. 21.) KT határozat

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

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

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

566/2021. (X. 21.) 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.) önkormányzati rendelet 7.
§-a  alapján  Borosné  Nagy Éva  Monor,  Zrínyi  utca  12. sz. alatti  lakos
részére 5.000,- Ft összegű települési létfenntartási támogatást állapít meg.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

567/2021. (X. 21.) 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.) önkormányzati rendelet 7.
§-a alapján  Knul Albert  Monor,  lakcím nélküli lakos részére  5.000,- Ft
összegű települési létfenntartási támogatást állapít meg.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

568/2021. (X. 21.) 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.) önkormányzati rendelet 7.
§-a  alapján  Losó  Imre  Monor,  Jókai  utca  31. sz. alatti  lakos  részére
települési  létfenntartási  támogatást  állapít  meg  havonta  folyósítva 3  x
10.000,- Ft összegben.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

569/2021. (X. 21.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Nyers  Lászlóné
Monor, Szürkebarát dűlő 10/A. sz. alatti  lakos kérelmével kapcsolatosan
felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt,  hogy  vagy  a  MÜVÁK  Irodáról,  vagy  a
KÖVÁL  Nonprofit  Zrt.-től  menjen  ki  egy  szakember  és  helyszíni  szemle
keretében vizsgálja meg, kérelmezőnél mi a probléma, és milyen lehetőség
van a kérelemben foglaltak megoldására,  majd ezt követően a következő
ülésre kerüljön vissza az előterjesztés.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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



570/2021. (X. 21.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gulyás Attila Monor,
Bercsényi utca 23. 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)
bekezdésében foglaltak alapján elemi kárra (tűzeset) tekintettel 300.000,- Ft
összegű  települési  létfenntartási  támogatást  állapít  meg,  elszámolási
kötelezettséggel.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

571/2021. (X. 21.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Mátyás  Gézáné
Monor, Bercsényi utca 23. 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)
bekezdésében foglaltak alapján elemi kárra (tűzeset) tekintettel 300.000,- Ft
összegű  települési  létfenntartási  támogatást  állapít  meg,  elszámolási
kötelezettséggel.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

572/2021. (X. 21.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Kolompár  Árpád
Monor, Cinka Panna utca 1/2. 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)
bekezdésében foglaltak alapján elemi kárra (tűzeset) tekintettel 300.000,- Ft
összegű  települési  létfenntartási  támogatást  állapít  meg,  elszámolási
kötelezettséggel.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző



Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

573/2021. (X. 21.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bódi Dezsőné Monor,
Cinka  Panna  2. 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)
bekezdésében foglaltak alapján elemi kárra (tűzeset) tekintettel 300.000,- Ft
összegű  települési  létfenntartási  támogatást  állapít  meg,  elszámolási
kötelezettséggel.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Lakásingatlanok hasznosítása

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

574/2021. (X. 21.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
- értékesíti  a  Virág utca  60.  2.  sz.  lakás  ingatlanát,  és felkéri  a  MŰVÁK
Irodát, hogy rendelje meg a forgalmi érték meghatározást, továbbá terjessze
elő a következő ülésre a pályázatot.  A Képviselő-testület az értékbecslés
birtokában dönt az igényelt legalacsonyabb vételár összegéről.
- a többi lakást átminősíti szolgálati lakássá, és a Virág utca 60. 2. sz. lakás
eladásából befolyó összegből ezen szolgálati lakásokat felújítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Bokros Károlyné ügyintéző

Tárgy:  Monor  Város  Önkormányzat  2021.  évi  költségvetéséről  szóló  9/2021.  (III.  8.)  számú
rendelet 3. számú módosítása

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

575/2021. (XI. 18.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Monor
Város  Önkormányzata  2021.  évi  költségvetéséről  szóló  9/2021.  (III.  8.)
önkormányzati  rendelet  3.  számú  módosításáról  készült  független
könyvvizsgálói véleményt.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző



Forgách Tamás irodavezető

Tárgy:  Beszámoló  a  Monor  Hivatásos  Tűzoltó-parancsnokság  2020.  évi  tűzvédelmi
tevékenységéről

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

576/2021. (XI. 18.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  írásos
előterjesztésnek  megfelelően  elfogadja  a  Monor  Hivatásos  Tűzoltó-
parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy:  A  Monor  és  Térsége  Integrált  Család-  és  Gyermekjóléti  Központ  és  Szolgálat
fenntartóváltásával kapcsolatos döntések

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

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

577/2021. (XI. 18.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosító okiratban
foglalt változásokkal egységes szerkezetben fogadja el a Monor és Térsége
Integrált  Család-  és  Gyermekjóléti  Központ  és  Szolgálat  (PIR:  687108)
alapító okiratának módosítását.
A  Képviselő-testület  egyidejűleg  felkéri  a  Polgármestert,  hogy  a
fenntartóváltással  kapcsolatos  változás  bejelentési  eljárást  a  Magyar
Államkincstárnál lefolytassa.

Határidő: legkésőbb 2021. november 30., hatálya: 2022. január 1.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy:  A  Monor  és  Térsége  Integrált  Család-  és  Gyermekjóléti  Központ  és  Szolgálat
fenntartóváltásával kapcsolatos döntések

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

578/2021. (XI. 18.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  alábbiak  szerint
fogadja el a társulási megállapodás módosítását:
1. A Társulási megállapodás 1.1. pontjából az „intézmény fenntartására” ,

valamint  „(az  intézményfenntartói,  illetve  az  e  társulás  keretében



megvalósítandó  egyéb  önkormányzati  feladat  ellátási  körben)”
szövegrész törlésre kerül. 

2. A Társulási megállapodás 1.5. pontjából az  „e megállapodás 4.4.8.1.
pontjában meghatározott intézmény fenntartásban” szövegrész törlésre
kerül. 

3. A Társulási megállapodás 1.6. pontjából a „az intézmény fenntartásban
és” szövegrész törlésre kerül.

4. A  Társulási  megállapodás  2.1.  pontjából  az  „intézmény  fenntartói,
valamint és”; „az adott intézmény,” ; „az adott intézmény fenntartásban,”
továbbá a „háziorvosi ügyeleti ellátás,”; „ fogorvosi alapellátás (és az
alapellátáshoz kapcsolódó iskola-egészségügyi ellátás - iskolafogászati
alapellátás),”, „ gyermekjóléti  szolgáltatás”  ;  „  családsegítés  ”
szövegrészek törlésre kerül.

5. A  Társulási  megállapodás  3.1.  pontjából  az  „,  illetve  az  intézmény
fenntartói”  szövegrész  törlésre  kerül.  Egyidejűleg  az  „egyéb”
szövegrész helyébe a „ főépítész foglalkoztatása” szövegrész lép.

6. A  Társulási  megállapodás  4.1.1.  pontjából  az  „,  azon  belül  pedig  a
meghatározott  intézmény  Szolgálat  elnevezésű  önálló  Szakmai
egységének fenntartásában” ; „vagy azon belül pedig a meghatározott
intézmény Szolgálat elnevezésű önálló Szakmai egysége fenntartói” ,
illetve a „Az intézményfenntartói kör alatt a  Társulási megállapodásban
a  továbbiakban  az  Intézmény  Szolgálat  elnevezésű  önálló  Szakmai
egységének fenntartásában részt vevő tag önkormányzatok értendőek.
” szövegrészek törlésre kerülnek. Egyidejűleg az „egyéb” szövegrészek
helyébe a „ főépítész foglalkoztatása” szövegrészek lépnek.

7. A  Társulási  megállapodás  4.1.2.  pontjából  „az  intézmény  fenntartói
vagy”  szövegrész  törlésre  kerül.  Egyidejűleg  az  „egyéb”  szövegrész
helyébe a „ főépítész foglalkoztatása” szövegrész lép.

8. A Társulási megállapodás 4.1.3. pontjából a „külön intézmény fenntartói
vagy”  szövegrész  törlésre  kerül.  Egyidejűleg  az  „egyéb”  szövegrész
helyébe a „ főépítész foglalkoztatása” szövegrész lép.

9. A Társulási megállapodás 4.1.4. pontja teljes egészében hatályon kívül
helyezésre kerül.

10. A Társulási megállapodás 4.2.1. pontjából az  „,  intézmény fenntartói”
szövegrészek  törlésre  kerülnek.  Egyidejűleg  az  „egyéb”  szövegrész
helyébe a „ főépítész foglalkoztatása” szövegrész lép.

11. A Társulási megállapodás 4.2.2. pontjából az „ ,  intézmény fenntartói”
szövegrész törlésre kerül. Egyidejűleg az „egyéb ” szövegrész helyébe
a „ főépítész foglalkoztatása” szövegrész lép.

12. A  Társulási  megállapodás  4.3.1.  pontjából  az  „intézmény  fenntartói,
illetve” szövegrész törlésre kerül. Egyidejűleg az „egyéb önkormányzati
feladatellátói  körönként”  szövegrész  helyébe  a  „ főépítész
foglalkoztatása feladatellátói körben” szövegrész lép.

13. A Társulási  megállapodás 4.3.2.  pontjából  „-,  intézmény fenntartói  -”
szövegrészek törlésre kerülnek. Egyidejűleg az „egyéb önkormányzati
feladatellátói körönként külön” és az „egyéb” szövegrészek helyébe a
„főépítész foglalkoztatása” szövegrészek lépnek.

14. A Társulási megállapodás   4.4. pontjából  az alábbi szövegrész törlésre
kerül:

„A Társulás által fenntartott és működtetett költségvetési szerv: 
 a Monor  és  Térsége Integrált  Család-  és  Gyermekjóléti  Központ  és

Szolgálat. „ 
15. A  Társulási  megállapodás  4.4.1.2.  pontjából  „  ,  vagy  kizárólag  a

fenntartott  intézmény Szolgálat  Szakmai  egységét  ”  ;  „az  intézmény
fenntartói,”  szövegrészek  törlésre  kerülnek.  Egyidejűleg  az  „egyéb”
szövegrész helyébe a „ főépítész foglalkoztatása” szövegrész lép.

16. A  Társulási  megállapodás  4.4.4.1.  pontjából  az  „intézményfenntartói
köre,”  szövegrész  törlésre  kerül. Egyidejűleg  az  „egyéb”  szövegrész
helyébe a „főépítész foglalkoztatása” szövegrész lép.

17. A  Társulási  megállapodás  4.4.4.5.  pontjából  az  „intézményfenntartói
kör,”  szövegrész  törlésre  kerül. Egyidejűleg  az  „egyéb”  szövegrész
helyébe a „főépítész foglalkoztatása” szövegrész lép.



18.  A  Társulási  megállapodás  4.4.6.1.  pontjából  az  „és  intézménye”
szövegrész törlésre kerül.

19. A  Társulási  megállapodás  4.4.7.1.  pontjából  a  „vagy  a  fenntartott
intézménnyel,”  szövegrész  törlésre  kerül. Egyidejűleg  az  „egyéb”
szövegrész helyébe a „főépítész foglalkoztatása” szövegrész lép.

20. A Társulási megállapodás 4.4.8. pontjában foglaltak teljes egészében
törlésre kerülnek.

21. A Társulási megállapodás 5.1.1.2. pontjából „A kizárólag az intézmény
fenntartói,  illetve az  egyes e társulás  keretében  ellátott  egyéb”
szövegrész  helyébe  a  „főépítész  foglalkoztatása”  szövegrész  lép;
továbbá  „az  intézmény  fenntartói, feladatellátói  körben  külön-külön
kizárólag”  szövegrész  törlésre  kerül.  Egyidejűleg  „  az  intézmény
fenntartói” szövegrész helyébe az „a” szövegrész lép.

22. A  Társulási  megállapodás  5.1.1.3.  pontjából  a  „  ,  vagy  intézmény
fenntartói, feladatellátói köre” szövegrész törlésre kerül.

23. A Társulási megállapodás 5.1.5.2. pontjából „az integrált intézménynek
kizárólag  a  Család  –  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  Szakmai  egység
fenntartói körét, valamint”, továbbá a „vonatkozó intézmény fenntartói,”
és az „intézmény fenntartói,” szövegrészek törlésre kerülnek.

24. A Társulási megállapodás 5.1.5.3. pontjában foglaltak teljes egészében
törlésre kerül.

25. A Társulási megállapodás 5.1.5.4.  pontjából a „,  illetve az intézmény
fenntartói” szövegrész törlésre kerül.

26. A  Társulási  megállapodás  5.1.7.1.  pontjából  „az  adott  intézmény
fenntartói vagy valamely” szövegrész törlésre kerül.

27. A  Társulási  megállapodás  5.2.1.1.  pontjából  a  „valamint  az  integrált
intézménynek kizárólag a Család – és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai
egysége fenntartói körét,” szövegrész törlésre kerül.

28. A Társulási megállapodás 5.2.1.2. pontjában foglaltak teljes egészében
törlésre kerülnek.

29. A Társulási megállapodás 5.3.1.2. pontjából „az integrált intézménynek
kizárólag  a  Család  –  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  Szakmai  egysége
fenntartói  kört,  valamint”  és  az  „intézmény  fenntartói,”  szövegrészek
törlésre kerülnek.

30. A Társulási megállapodás 5.3.1.3. pontjában foglaltak teljes egészében
törlésre kerülnek.

31. A Társulási megállapodás 5.3.1.4. pontjában foglaltak teljes egészében
törlésre kerülnek.

32. A Társulási megállapodás 5.3.2.2. pontjából „az integrált intézménynek
kizárólag  a  Család  –  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  Szakmai  egysége
fenntartói  körét,  valamint”  és  a  „intézmény  fenntartói,”  szövegrészek
törlésre kerül.

33. A Társulási megállapodás 5.3.2.3. pontjában foglaltak teljes egészében
törlésre kerülnek.

34. A  Társulási  megállapodás  5.3.3.  pontjából  a  „meglévő  intézmény
fenntartásának megszűntetéséhez” szövegrész törlésre kerül.

35. A Társulási  megállapodás 5.3.4.  pontjában  „az  intézmény fenntartói,
vagy egyes” szövegrész helyébe az „a” szövegrész lép.

36. A Társulási  megállapodás 5.3.5.  pontjából  az  „intézmény fenntartói,”
szövegrész törlésre kerül.

37. A  Társulási  megállapodás  5.4.1.  pontjából  az  „intézményei”  és  az
„intézmény fenntartói,” szövegrészek törlésre kerülnek.

38. A Társulási megállapodás 6.1.1. pontjából az „  ,  intézmény fenntartói”
szövegrész törlésre kerül.

39. A  Társulási  megállapodás  6.1.4.  pontjából  az  „intézmény  fenntartói
vagy” szövegrész törlésre kerül.

40. A  Társulási  megállapodás  6.1.5.  pontjából  az  „intézmény  fenntartói
vagy” szövegrész törlésre kerül.

41. A Társulási megállapodás 6.1.6. pontjából a „intézmény fenntartói vagy”
szövegrész törlésre kerül.

42. A  Társulási  megállapodás  6.1.7.  pontjából  az  „intézmény  fenntartói
vagy” szövegrész törlésre kerül.



43. A  Társulási  megállapodás  6.1.8.  pontjából  a  „intézmény  fenntartói,”
szövegrész törlésre kerül.

44. A Társulási megállapodás 6.1.10. pontjából „az  intézmény fenntartói,”
szövegrész törlésre kerül.

45. A Társulási megállapodás 6.1.11. pontjából az „intézmény fenntartói,”
szövegrész törlésre kerül.

46. A Társulási megállapodás 6.1.12. pontjából „az  intézmény fenntartói,”
szövegrész törlésre kerül.

47. A Társulási  megállapodás 6.2.2.  pontjából  „az  intézmény fenntartói,”
szövegrész törlésre kerül.

48. A Társulási  megállapodás 6.2.8.  pontjából  „az  intézmény fenntartói,”
szövegrész törlésre kerül.

49. A Társulási  megállapodás 7.1.2.  pontjában  „az  intézmény fenntartói,
vagy egyes” szövegrész helyébe az „a” szövegrész lép. Egyidejűleg „az
intézmény fenntartói,” szövegrészek törlésre kerülnek.

50. A Társulási  megállapodás 7.1.3.  pontjából  „az  intézmény fenntartói,”
szövegrész törlésre kerül.

51. A Társulási  megállapodás 7.1.4.  pontjából  „az  intézmény fenntartói,”
szövegrészek törlésre kerülnek.

52. A Társulási  megállapodás 7.1.5.  pontjából  „az  intézmény fenntartói,”
szövegrész törlésre kerül.

53. A Társulási megállapodás 7.2.1.1. pontjából „az intézmény fenntartói,”;
továbbá az „ , illetve az integrált intézménynek kizárólag a Család – és
Gyermekjóléti  Szolgálat  Szakmai  egysége  fenntartásának”  és  „az
integrált intézménynek kizárólag a Család – és Gyermekjóléti Szolgálat
Szakmai  egysége  fenntartói, vagy”,;  a  „valamely”  és  „Az  integrált
intézménynek  a  Család-  és  Gyermekjóléti  Központ  önálló  szakmai
egysége  fenntartásával  és  működésével  összefüggő  költségeinek
viselése – ide értve az Intézményvezetőnek a Központ és a Szolgálat
Szakmai  egységek  között  arányosan  megosztott,  a  Központra  eső
munkabér  és   annak  járulékai  részét  is  -  kizárólag  Monor  Város
Önkormányzatának kötelezettsége.” szövegrészek törlésre kerülnek.

54. A Társulási megállapodás 7.2.1.2. pontjából „- az intézmény fenntartói,
feladatellátói  körben  történő  részvétel  függvényében  -”  szövegrész,
valamint e pont második bekezdése törlésre kerül.

55. A Társulási megállapodás 7.2.1.3. pontjában foglaltak teljes egészében
törlésre kerülnek.

56. A  Társulási  megállapodás  7.3.3.  pontjából  „az  intézmény  fenntartói,
egyes”  és  az  „intézmény  fenntartói,”  ;  a  „valamely”;  az  „intézmény
fenntartói,”;  „kizárólag  valamely”  és  az  „  ,  intézmény  fenntartói”
szövegrészek törlésre kerülnek.

57. A  Társulási  megállapodás  7.3.7.  pontjából  a  „valamelyik”,  és  az  „  ,
intézmény fenntartásból” szövegrész törlésre kerül.

58. A  Társulási  megállapodás  7.4.3.  pontjából  az  „  ,  vagy  intézmény
fenntartói” szövegrész törlésre kerül.

59. A Társulási megállapodás 7.4.4. pontjából az „  ,  intézmény fenntartói”
szövegrészek törlésre kerülnek.

60. A  Társulási  megállapodás  7.4.5.  pontjából  az  „,  vagy  intézmény
fenntartói” szövegrész törlésre kerül.

61. A Társulási megállapodás 9. pontja teljes egészében törlésre kerül.
62. A Társulási megállapodás 10.6. pontjából az „ , intézményfenntartói” és

a „3.  számú melléklet:  A család-  és gyermekjóléti  szolgálat  szakmai
egység  fenntartásában  résztvevő  települések  között  megosztandó
kiadási tételek ” szövegrészek törlésre kerülnek.

63. A  Társulási  megállapodás  1.  számú  mellékletének  a.)  pontjából
Csévharaszt Község Önkormányzata, Pánd Község Önkormányzata és
Üllő Város Önkormányzata törlésre kerül, a b.) pontjában foglaltak teljes
egészében  törlésre  kerülnek,  a  c.)  pontjából  Csévharaszt  Község
Önkormányzata,  Gyömrő  Város  Önkormányzata,  Pánd  Község
Önkormányzata,  Pilis  Város  Önkormányzata  és  Üllő  Város
Önkormányzata  törlésre  kerül,  a  d.)  pontjában  foglaltak  teljes



egészében  törlésre  kerülnek  és  az  e.)  pontjában  foglaltak  teljes
egészében törlésre kerülnek.

64. A  Társulási  megállapodás  2.  számú  mellékletéből  a  „Az  integrált
intézmény  vonatkozó  szakmai  egységének,  vagy”  és  a  „Család-  és
gyermekjóléti Központ: 20%, Család- és gyermekjóléti Szolgálat: 40%,”;
továbbá „ a Háziorvosi ügyeleti ellátás: 10%,  és  a  a  Fogorvosi
alapellátás  (és  az  alapellátáshoz  kapcsolódó  iskola-egészségügyi
ellátás  -  iskolafogászati  alapellátás):  10%.” szövegrészek  törlésre
kerülnek.  Egyidejűleg  az  „Építészmérnöki  tevékenység”
százalékmértéke „20%”-ról „100%”-ra változik.

65. A  Társulási  megállapodás  3.  számú  melléklete  hatályon  kívül
helyezésre kerül. 

66. A Társulási megállapodás 1.számú függeléke helyébe jelen határozat
1. számú függeléke lép.

67. A  Társulási  megállapodás  2.számú  függelékének  a.)  pontjából
Csévharaszt Község Önkormányzata, Pánd Község Önkormányzata és
Üllő Város Önkormányzata törlésre kerül, a b.) pontjában foglaltak teljes
egészében  törlésre  kerülnek,  a  c.)  pontjából  Csévharaszt  Község
Önkormányzata,  Gyömrő  Város  Önkormányzata,  Pánd  Község
Önkormányzata,  Pilis  Város  Önkormányzata  és  Üllő  Város
Önkormányzata  törlésre  kerül,  a  d.)  pontjában  foglaltak  teljes
egészében  törlésre  kerülnek  és  az  e.)  pontjában  foglaltak  teljes
egészében törlésre kerülnek.

68. A  társulási  megállapodás  jelen  módosítással  érintett  rendelkezései,
valamennyi tag település jóváhagyó döntésével, 2022. január 1. napján
lépnek hatályba.

69. A társulási megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései
változatlanul hatályosak.

Határidő: 2021. december 31.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy:  A  Monor  és  Térsége  Integrált  Család-  és  Gyermekjóléti  Központ  és  Szolgálat
fenntartóváltásával kapcsolatos döntések

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

579/2021. (XI. 18.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  az
előterjesztés  mellékletét  képező  a  családsegítő  és  gyerekjóléti  szolgálat
feladatellátásának  igénybevételére  vonatkozó  feladatellátási  szerződés
tervezetet  és  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  azt  a  településekkel
megkösse.

Határidő: 2021. december 31.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy:  A  Monor  és  Térsége  Integrált  Család-  és  Gyermekjóléti  Központ  és  Szolgálat
fenntartóváltásával kapcsolatos döntések



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

580/2021. (XI. 18.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  visszavonja  a
339/2021. (VI. 24.) KT határozatát.

Határidő: 2021. december 31.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy: CHG Rent Kft., Monor, 082/25 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó HÉSZ módosítási kérelme

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

581/2021. (XI. 18.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a CHG
Rent Kft., Monor, 082/25 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó HÉSZ módosítási
kérelmét, mert nem szeretné, hogy munkásszálló épüljön a városnak arra a
területére.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Gubán Sándor főépítész
Orosházi Tamás ügyintéző

Tárgy:  Shinheung  Sec  Eu  Kft.,  Monor,  4910/2.  hrsz.  alatti  ingatlanra  vonatkozó  HÉSZ
módosítási kérelme

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

582/2021. (XI. 18.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy határoz,  hogy  a
Shinheung Sec Eu Kft. Monor, Ipar u. 4910/2 hrsz.-ú ingatlanra vonakozó
Helyi Építési Szabályzat módosítás tárgyú kérelmével akkor fog érdemben
foglalkozni, ha a kérelmező a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 7. melléklet
szerinti  részletezettségű  telepítési  tanulmánytervet  nyújt  be,  amely
súlyozottan foglalkozik a megnövekedő víziközmű kapacitással (vízhálózat,
csatorna,  szennyvízkezelés),  illetve  a  forgalomnövekedésből  eredő
közlekedési megoldásokkal.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Gubán Sándor főépítész
Orosházi Tamás ügyintéző



Tárgy: Tájékoztató Monor Város Önkormányzatának 2021. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

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

583/2021. (XI. 18.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Monor
Város  Önkormányzatának  2021.  I-III.  negyedévi  gazdálkodásáról  szóló
tájékoztatást.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető

Tárgy: Tájékoztató Monor Város Önkormányzatának 2021. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

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

584/2021. (XI. 18.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Monor Város
Önkormányzata  2021.  I-III.  negyedévi  pénzügyi  információinak
átvilágításáról készült könyvvizsgálói részjelentést.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető

Tárgy:  Beszámoló Monor Város Önkormányzatának 2021. I-III.  negyedévi helyi adóbevételek
teljesüléséről

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

585/2021. (XI. 18.) KT határozat

I. Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy
módosítja a 119/2021. (III. 12.) Polgármesteri határozatot, mely szerint a
2021. évi többlet helyi iparűzési adó bevételből 200 millió forint összeget
a bölcsőde beruházás el nem számolható önrészének forrásául biztosítja,
ezzel  csökkentve  az  „Önkormányzati  Magyar  Államkötvény  2021/Z”
megnevezésű befektetésből lehívandó összeget.

II. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2021. I-
III. negyedévi helyi adóbevételek teljesüléséről szóló beszámolót.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető



Tárgy: A helyi adókról szóló 27/2002. (XII.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

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

586/2021. (XI. 18.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a helyi adókról szóló
27/2002.  (XII.  27.)  önkormányzati  rendeletét  felülvizsgálva,  az  érvényben
lévő  jogszabályi  tilalomra  is  tekintettel  megállapítja,  hogy  2022.  évre
vonatkozóan  nem  kíván  változtatni  a  jelenleg  érvényes  egyes  helyi
adómértékeken, és új adónem bevezetésének a lehetőségével sem kíván
élni.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy: Beszámoló a Vigadó Nonprofit Kft. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

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

587/2021. (XI. 18.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vigadó Kulturális és
Civil  Központ  Nonprofit  Kft.  2021.  I-III.  negyedéves  tevékenységéről  és
gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Hanzelik Andrea ügyvezető

Tárgy: Monor Város 2022. évi programtervének előkészítése

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

588/2021. (XI. 18.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerint
elfogadja a 2022. évi városi programtervet. 

A külön támogatást igénylő nagyrendezvények megtartásának lehetőségéről
és  fedezetéről  a  költségvetési  koncepció  készítése  során  kíván  dönteni,
amennyiben  a  rendezvényekkel  kapcsolatos  kiadások  pontos  összege
ismertté válik.



Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Hanzelik Andrea ügyvezető

Tárgy: Beszámoló a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. által koordinált projektekről

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

589/2021. (XI. 18.) KT határozat

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

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Beszámoló a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. által koordinált projektekről

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

590/2021. (XI. 18.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ACER Kft-től (2462
Martonvásár, Bajcsy-Zs. u. 1.) rendeli meg a B3-53 Haleszvár típusú játékot
öntött gumi ütéscsillapítással, mely a Tavas-parkba kerül telepítésre. 
Fedezet  a  1625/2021.  (IX.  3.)  Korm.  határozat  alapján  Monor  Város
Önkormányzatának  „önkormányzati  ingatlanok  felújítása,  játszótér
kialakítása” célra biztosított  225.000.000 Ft összegű vissza nem térítendő
támogatásból 21.000.000 Ft, valamint 5.358.179 Ft a 2021. évi költségvetés
fejlesztési tartalékából.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy:  Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2021. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló
beszámoló

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

591/2021. (XI. 18.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Monori
Városfejlesztő  Nonprofit  Kft.  2021.  évi  I-III.  negyedéves  gazdálkodásáról
szóló beszámolót.



Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy:  A  Monori  Sportcsarnok  Üzemeltető  Nonprofit  Kft.  2021.  évi  I-III.  negyedéves
gazdálkodásáról szóló beszámoló

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

592/2021. (XI. 18.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Monori
Sportcsarnok  Üzemeltető  Nonprofit  Kft.  2021.  évi  I-III.  negyedéves
gazdálkodásáról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy:  Monori  Sportcsarnok  Üzemeltető  Nonprofit  Kft.  2021.  évi  üzleti  tervének  1.  sz.
módosítása

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

593/2021. (XI. 18.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Monori
Sportcsarnok  Üzemeltető  Nonprofit  Kft.  2021.  évi  üzleti  tervének  1.  sz.
módosítását.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy: KÖVÁL Nonprofit Zrt. 2021. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló

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

594/2021. (XI. 18.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a  KÖVÁL
Nonprofit Zrt. 2021. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal



Felelős: Darázsi Kálmán polgármester
dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László vezérigazgató

Tárgy: KÖVÁL Nonprofit Zrt. egyes felújítási munkáinak jóváhagyása

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

595/2021. (XI. 18.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  hozzájárul,  hogy  a
KÖVÁL  Nonprofit  Zrt.  az  eredménytartaléka  terhére  elvégezze  az
előterjesztésben  lévő,  uszodára  és  temetőkre  vonatkozó  felújításokat
összesen  nettó  6.393.000  Ft  +  ÁFA  összegért.  Fedezet  a  Társaság
eredménytartaléka.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László vezérigazgató

Tárgy: KÖVÁL Nonprofit Zrt. 2021. évi üzleti tervének 1. sz. módosítása

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

596/2021. (XI. 18.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a  KÖVÁL
Nonprofit Zrt. 2021. évi üzleti tervének 1. sz. módosítását.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László vezérigazgató

Tárgy:  KÖVÁL  Nonprofit  Zrt.  2022-2023.  évekre  vonatkozó  élelmiszer  anyagbeszerzés
közbeszerzési eljárásának előkészítése

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal (Csuzi Szabolcs érintettség
miatt nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:

597/2021. (XI. 18.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  KÖVÁL
Nonprofit  Zrt.  2022-2023.  évekre  vonatkozó  élelmiszer  anyagbeszerzés
közbeszerzési eljárásának ajánlattételi felhívását.



Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László vezérigazgató

Tárgy:  KÖVÁL  Nonprofit  Zrt.  2022-2023.  évekre  vonatkozó  élelmiszer  anyagbeszerzés
közbeszerzési eljárásának előkészítése

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal (Csuzi Szabolcs érintettség
miatt nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:

598/2021. (XI. 18.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy
a  KÖVÁL  Nonprofit  Zrt.  meghosszabbítsa  az  élelmiszer  alapanyagok
beszerzésére  vonatkozó  szerződéseket,  a  2022-2023-as  éveket  érintő
élelmiszer  alapanyagok  beszerzésére  vonatkozó  közbeszerzési  eljárás
eredményes lezárásáig.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László vezérigazgató

Tárgy: Monor Okos Város projekttel kapcsolatos döntések

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

599/2021. (XI. 18.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Okos Város
projekten belül  a „tesztelési  koncepció  végrehajtása”  feladat  ellátásával  a
legkedvezőbb ajánlatot adó 
Field Consulting Services Zrt-t (székhely:1025 Budapest, Vihorlát utca 33.)
bízza meg nettó 14.780.000 Ft + ÁFA, bruttó 18.770.600 Ft megbízási díjért.
Fedezet a projekt költségvetése.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Monor Okos Város projekttel kapcsolatos döntések

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

600/2021. (XI. 18.) KT határozat



Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Okos Város
H2.1 Passzív okos város infrastruktúra (közlekedés biztonság), valamint a
H2.5 Okos járda alprojekt végrehajtása során az intelligens gyalogátkelők és
járdák  építése  tárgyában  kötött  vállalkozási  szerződés  teljesítési
határidejének módosítását elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert és a
Jegyzőt  a  szerződés  II.  számú  módosítására,  a  szükséges  kapcsolódó
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy: Monor Okos Város projekttel kapcsolatos döntések

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

601/2021. (XI. 18.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  utólagosan elfogadja
Monor Város Polgármesterének tájékoztatóját az eKRÉTA Informatikai Zrt.-
vel  megkötött  „Kréta  intézményi  beléptető  funkcionalitás  és  Kréta
étkezési  modul  bevezetése  és  terméktámogatása” elnevezésű
vállalkozási  szerződésnek  a  2021.  október  28.  napján  történő,  2021.
december  15.  napjáig  történő  megvalósítási  határidő  hosszabbításra
vonaktozó  módosítása  tágyában,  egyidejűleg  utólagosan  jóváhagyja  a
szerződés módosítást.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Prikrilné Hargas Éva irodavezető helyettes

Tárgy: Monor Okos Város projekttel kapcsolatos döntések

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

602/2021. (XI. 18.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  utólagosan tudomásul
veszi, hogy az oktatási intézményeknek megküldésre került a Felhasználási
útmutató a gyermekétkeztetés céljára szolgáló helyiség (étkezde) területére
történő belépésre szolgáló kártyához kapcsolódóan.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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



Tárgy: Monor Okos Város projekttel kapcsolatos döntések

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

603/2021. (XI. 18.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a
polgármestert,  hogy  kezdeményezze  az  1223/2019.  (IV.  23.)  és  az
1697/2019.  (XII.  10.)  Kormány  határozatok  alapján  kapott  támogatások
adatlapjainak módosítását az előterjesztésnek megfelelően.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Prikrilné Hargas Éva irodavezető helyettes

Tárgy: Monor Okos Város projekttel kapcsolatos döntések

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

604/2021. (XI. 18.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy
egyeztetés  zajlik  a  Vodafone  Magyarország  Zrt.-vel  a  sötétszál
infrastruktúrára  vonatkozó  optikai  hálózat  (vonalas  építmény)  hosszútávú
haszonbérleti  jogával  összefüggű  haszonbérleti  szerződés  teljesítési
határidejének módosításáról.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

Juhász László alpolgármester
dr. Urbán Hajnalka jegyző

Tárgy: Monor Okos Város projekttel kapcsolatos döntések

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

605/2021. (XI. 18.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Okos Város
projket,  előterjesztés  szerinti  elemeinek  üzemletetésével  a  Monori
Városfejlesztő Nonprofit  Kft.-t  bízza meg nettó 3.135.500,- Ft + ÁFA / hó
megbízási  díjért  2022.01.01.  és  2022.06.30.  közötti  időtartamra,  mely
megbízás  a  szerződés  hatályosságának  lejárta  előtt  felülvizsgálható  és
meghosszabbítható lesz.
Fedezet a Monor „Okos Város” projekt helyi eredményei üzemeltetésének
támogatása tárgyú projekt költségvetése.



Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy:  Monor  Város  Önkormányzata  és  intézményei  2022.  évi  belső  ellenőrzési  tervének
elfogadása

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

606/2021. (XI. 18.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  lefolytatott
kockázatelemzés alapján az előterjesztés mellékletét képező Monor Város
Önkormányzata és intézményei 2022. évi belső ellenőrzési tervét az alábbi
ellenőrzési feladatokkal fogadja el:

1. Pénzügyi-számviteli szabályzatok megfelelőségének ellenőrzése (a
Nemzetiségi Önkormányzatokra is kiterjedően)

2. KÖVÁL  Monori  Városüzemeltetés  gazdálkodása
szabályszerűségének ellenőrzése

3. Munkaruha  vizsgálat  4  darab  intézmény  és  1  darab  100%-os
tulajdonú önkormányzati gazdasági társaság esetében 

4. Monor és Térsége Integrált Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ
ÁSZ  intézkedési  tervében  foglaltak  megvalósulásának  utólagos
vizsgálata

Egyidejűleg a belső ellenőrzési terv megvalósításának forrását a 2022. évi
költségvetésben külön soron biztosítja.

Monor  Város  Polgármestere  a  tervben  szereplő  ellenőrzési  feladatokra
árajánlatokat  kér  be,  és  a  legkedvezőbb  ajánlattevővel  köt  szerződést  a
feladat ellátására.

Határidő: 2022. február 28.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy:  Tájékoztató  Monor  Város  Fenntartható  Városfejlesztési  Stratégiájának  tervezési
státuszáról

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

607/2021. (XI. 18.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  tudomásul  veszi  a
Monor  Város  Fenntartható  Városfejlesztési  Stratégiájának  tervezési
státuszáról szóló tájékoztatót.

Határidő: folyamatos



Felelős: Darázsi Kálmán polgármester
dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Orosházi Tamás ügyintéző
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Folyószámla hitel és munkabér hitelkeret 2022. évi megújítása

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

608/2021. (XI. 18.) KT határozat

1. Monor  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  döntött  az  OTP
Bank  Nyrt-vel  történő  folyószámlahitel  és  munkabérhitel  szerződés
megújításáról az alábbiak szerint:

a./ A folyószámla-hitelkeret összege:
2022.01.03-tól 2022.09.30-ig 100.000.000.- Ft,
2022.10.01-től 2022.12.23-ig 45.000.000.- Ft,

b./ A munkabér-hitelkeret összege:
2022.01.03-tól 2022. 12.23-ig 25.000.000.- Ft.

2. A  képviselő-testület  –  figyelembe  véve  a  mindenkor  hatályos
államháztartási  jogszabályokat  –  a  hitelek  és  járulékaik
visszafizetésének  biztosítékául  felajánlja  az  Önkormányzat  saját
bevételeit.

3. A  képviselő-testület  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.

4. A  képviselő-testület  felhatalmazza  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: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető

Tárgy: Monori Tankerületi Központ kérelme

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

609/2021. (XI. 18.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  támogatja  a  Monori
Tankerületi  Központ  kérelmét  a  TK/126/00893-1/2020.  sz.  támogatási
megállapodás módosítására, és 2022. december 31-i határidőre módosítja a
113/2020.  (II.  13.)  számú  határozatával  biztosítani  kívánt  rendevény
pénzügyi elszámolásának határidejét.



Határidő: 2022. december 31.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Monor Város általános iskolái felvételi körzeteinek véleményezése

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

610/2021. (XI. 18.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete eleget téve a nemzeti
köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény,  illetve  a  nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet előírásainak a 2022/2023. tanévre
nem kíván módosítani a monori általános iskolák felvételi körzethatárain a
2021/2022. tanévben elfogadottakhoz képest.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Monor Város általános iskolái felvételi körzeteinek véleményezése

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

611/2021. (XI. 18.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete eleget téve a nemzeti
köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény,  illetve  a  nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet előírásainak a 2022/2023. tanévre
nem kíván módosítani az illetékességi területén pedagógiai szakszolgálatot
ellátó intézmény működési körzetén.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: MSE Utánpótlás Centrummal kapcsolatos tájékoztatás

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

612/2021. (XI. 18.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  tudomásul  veszi  az
MSE Utánpótlás Centrummal kapcsolatos tájékoztatást.



Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Bokros Károlyné ügyintéző

Tárgy: Tájékoztató a Szennyvíztelep bővítésével kapcsolatban

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

613/2021. (XI. 18.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a
Szennyvíztelep  bővítés  tervezéséről  szóló  tájékoztatót,  és  egyúttal
tudomásul veszi a tervezési és felhasználási szerződés szerinti 2021.10.30-i
teljesítési határidejének 2021.11.19-re történő módosítását.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Kerepeszki Ildikó irodavezető

Tárgy: Táncsics Mihály utcai Óvoda szennyvíz elvezetésével kapcsolatos probléma

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

614/2021. (XI. 18.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Napsugár
Óvodának  ideiglenesen  helyt  adó  Táncsics  Mihály  utca  23.  szám  alatti
épület  szennyvíz  elvezetésével  kapcsolatos  munkálatokat.  Ennek  alapján
megrendeli a DAKÖV Kft.-től az új aknát, és szivattyút bruttó 5.518.150,- Ft
díj ellenében, melynek forrása a közműfejlesztési hozzájárulás.
A vis maior helyzetre való tekintettel, a további feladatokat (villanyszerelés,
akna  süllyesztése,  befolyó  és  nyomóág kiépítése,  akna  és  régi  szivattyú
áthelyezése, zsírfogó beépítése) a lehető legrövidebb időn belül elvégezteti,
a munkálatok várható becsült költsége bruttó 1 millió forint, melynek forrása
a 2021. évi Intézményi felújítási, karbantartási keret. 

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Fekete Lívia ügyintéző

Tárgy: Tájékoztató az útépítési beruházás státuszáról

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



615/2021. (XI. 18.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja,
hogy az útépítési beruházásokkal kapcsolatban a tervezői művezetésre az
IMHOTEP-INVEST KFT. (2209 Péteri Hrsz. 082/21) 2021. október 12-én kelt
nettó 2.992.126,- forint, bruttó 3.800.000,- forint összegű árajánlata alapján
2021. október 18-án szerződés került megkötésre.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy: Zólyom, Késmárk utca kiszabályozása

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

616/2021. (XI. 18.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy:
- megkezdi a Zólyom utca és a Késmárk utca HÉSZ szerinti kiszabályozását

a Mátra – Krúdy utcák közötti szakaszon,
- felkéri  a  MŰVÁK  Irodát,  hogy  földmérőtől  rendeljen  meg  egy  olyan,  a

későbbi telekalakítás alapját képező felmérést, amelyből pontosan látszik,
hogy az egyes ingatlanokból hány négyzetmétert kell  út céljára igénybe
venni,

- felkéri a MÜVÁK Irodát, hogy az ajánlati ár meghatározása érdekében, az
érintett ingatlanokról készítsen egy olyan kimutatást, amely tartalmazza az
alapterületet, a szabályozással érintett terület nagyságát, a művelési ágat,
a beépítés lehetőségét és mértékét, a közmű ellátottság mértékét,

- az  5823  hrsz.-ú  ingatlan  esetében  a  kerítés,  vízóra  akna  és  gázóra
áthelyezése költségének kártalanítására külön megállapodást köt, melyre
felhatalmazza a polgármestert,

- felkéri a MŰVÁK Irodát, hogy az önkormányzati tulajdonú 5822, 5835 és
5836 hrsz.-ú ingatlanok HÉSZ szerinti telekalakítását rendelje meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Bokros Károlyné ügyintéző

Tárgy: Lakásingatlan hasznosítása

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

617/2021. (XI. 18.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-továbbra  is  önkormányzati
bérlakásként kívánja hasznosítani a Monor, Kossuth L. u. 88/a. 3. emelet 2.
sz. alatti, 6754/A/17 társasházi albetétben nyilvántartott, 53 m2 alapterületű
lakás ingatlanát. Felkéri a MŰVÁK Irodát, hogy kérjen be árajánlatokat  az
előterjesztés szerinti valamennyi munka elvégzésére.



Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Bokros Károlyné ügyintéző

Tárgy: Rákosi Jenő u. 7447/34 hrsz.-ú ingatlan értékesítése

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

618/2021. (XI. 18.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- elfogadja a Seres Attila földmérő által, a Monor 7447/12 hrsz.-ú ingatlan
megosztásáról készített változási vázrajzot,

- a 7447/12 hrsz.-ú ingatlan megosztásával kialakuló 7447/35 hrsz.-ú, 217
m2 területű, árok megnevezésű ingatlant a forgalomképtelen vagyoni körbe
sorolja,

- a  7447/12  hrsz.-ú  ingatlan  megosztásával  kialakuló  7447/34  hrsz.-ú,
1400 m2 területű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlanát a Juno-Bau
Kft.  (2200  Monor,  Pince  utca  8.)  által  benyújtott,  és  a  84/2021.(II.19.)
polgármesteri  határozattal  elfogadott  pályázat  szerint  8.060.-Ft/m2  áron
értékesíti,

- elfogadja  a  DAKÖV Kft.  2021.11.11.  napján  kelt,  2.003.086.-Ft  +  Áfa
összegű  árajánlatát  a  Rákosi  Jenő  utca  szennyvíz  gerincvezeték
hosszabbítására,  2.468.286.-Ft  +  Áfa  összegű  ajánlatát  az  ivóvíz
gerincvezeték  hosszabbítására,  úgy  hogy  az  elvégzett  munka  a
közműfejlesztési hozzájárulás terhére kerüljön elszámolásra.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Bokros Károlyné ügyintéző

Tárgy: 11655/10, 11664/1, 11664/2 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása

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

619/2021. (XI. 18.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  hozzájárul  a  Monor
Város  Önkormányzata  tulajdonában  lévő  11655/10  hrsz.-ú,  11664/1  és
11664/2 hrsz.-ú zártkerti ingatlanok belterületbe vonásához.
Felkéri  a  MŰVÁK  Irodát,  hogy  rendelje  meg  a  belterületbe  csatolási
vázrajzot.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző



Kerepeszki Ildikó irodavezető
Bokros Károlyné ügyintéző

Tárgy: 2. számú fogorvosi körzet feladatellátásával kapcsolatos döntések módosítása

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

620/2021. (XI. 18.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő–testülete az 560/2021. (X. 21.)
KT határozatát akként módosítja, hogy 

- felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  2021.  december  1-i  hatállyal
kezdeményezze a Monori  Járási  Hivatal  Népegészségügyi Intézeténél a
működési engedély módosítását,

- a 2. számú körzet fogorvosi alapellátásának tartós helyettesítéssel történő
biztosítására 2021. december 1. napjától 2022. február 28. napjáig terjedő
időtartamra a DR. PONCZ LAJOS Fogorvosi Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.-vel - személyében felelős orvos: Dr. Uwera Linganwa Nadia – kössön
megbízási szerződést, illetve

- a praxis végleges betöltése céljából írjon ki pályázatot.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy:  A  1625/2021.  (IX.  3.)  Kormány  határozatban  jóváhagyott  támogatás  adatlapjának
jóváhagyása

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

621/2021. (XI. 18.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy
utólagosan  jóváhagyja  az  Önkormányzati  ingatlanok  felújítása,  játszótér
kialakítása  tárgyú,  1625/2021.  (IX.  3.)  Kormány határozatban  jóváhagyott
225  millió  forint  összegű  támogatás  tervezett  felhasználásáról  kitöltött
Adatlapot.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető

Tárgy: Polgármesteri jelentés a két ülés közötti fontosabb eseményekről és intézkedésekről

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



622/2021. (XI. 18.) KT határozat

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

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

623/2021. (XI. 18.) 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.) önkormányzati rendelet 7. §-
a  alapján  Farkas  Sándorné  Monor,  Zólyom  utca  18. sz. alatti  lakos
részére  egyszeri  20.000,-  Ft összegű  települési  létfenntartási  támogatást
állapít meg.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

624/2021. (XI. 18.) 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.) önkormányzati rendelet 7. §-
a alapján Kolompár Józsefné Monor, Cinka Panna utca 4. sz. alatti lakos
részére  egyszeri  20.000,-  Ft összegű  települési  létfenntartási  támogatást
állapít meg.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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



625/2021. (XI. 18.) 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.) önkormányzati rendelet 7. §-
a alapján Puposné Kis Mária Monor, Cinka Panna utca 1. sz. alatti lakos
részére  egyszeri  20.000,-  Ft összegű  települési  létfenntartási  támogatást
állapít meg.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

626/2021. (XI. 18.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elutasítja  Nyers
Lászlóné  Monor,  Szürkebarát  dülő  10/A. sz. alatti  lakosnak  a
meghibásodott kazán ügyében benyújtott települési létfenntartási támogatás
iránti kérelmét.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

627/2021. (XI. 18.) 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.) önkormányzati rendelet 7. §-
a alapján  Szabó Józsefné Monor,  Erzsébet királyné utca 17. sz. alatti
lakos  részére  egyszeri  20.000,-  Ft összegű  települési  létfenntartási
támogatást állapít meg.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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



628/2021. (XI. 18.) 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.) önkormányzati rendelet 7. §-
a alapján  Nagy Anna Anikó Monor, Móricz Zsigmond utca 19. sz. alatti
lakos  részére  egyszeri  10.000,-  Ft összegű  települési  létfenntartási
támogatást állapít meg.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása

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

629/2021. (XI. 18.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  Duchaj
Fanni 2200 Monor, Vörösmarty utca 3. szám alatti tanuló Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatát és
az  „A”  típusú  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat keretében a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023.
tanév  első  félévére  vonatkozóan  10  hónapon  keresztül  13.400  Ft/hó
támogatásban részesíti.

Határidő: 2021. december 6.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása

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

630/2021. (XI. 18.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  Duchaj
Dorina Lilla  2200 Monor,  Vörösmarty utca 3. szám alatti  tanuló  Bursa
Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázatra  beérkezett
pályázatát és az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat keretében a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023.
tanév  első  félévére  vonatkozóan  10  hónapon  keresztül  13.400  Ft/hó
támogatásban részesíti.

Határidő: 2021. december 6.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző



Tárgy: Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása

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

631/2021. (XI. 18.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  Fényes
András  2200  Monor,  Wesselényi  utca  10. szám  alatti  tanuló  Bursa
Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázatra  beérkezett
pályázatát és az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat keretében a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023.
tanév  első  félévére  vonatkozóan  10  hónapon  keresztül  13.400  Ft/hó
támogatásban részesíti.

Határidő: 2021. december 6.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása

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

632/2021. (XI. 18.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  Fényes
Eszter  2200  Monor,  Wesselényi  utca  10. szám  alatti  tanuló  Bursa
Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázatra  beérkezett
pályázatát és az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat keretében a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023.
tanév  első  félévére  vonatkozóan  10  hónapon  keresztül  13.400  Ft/hó
támogatásban részesíti.

Határidő: 2021. december 6.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása

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

633/2021. (XI. 18.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Hauptmann
Erik  2200  Monor,  Árpád  utca  13. szám  alatti  tanuló  Bursa  Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatát és
az  „A”  típusú  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat keretében a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023.
tanév  első  félévére  vonatkozóan  10  hónapon  keresztül  13.400  Ft/hó
támogatásban részesíti.



Határidő: 2021. december 6.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása

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

634/2021. (XI. 18.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  Hudoba
Jusztina 2200 Monor, Pilisi út 22/A. szám alatti tanuló Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatát és
az  „A”  típusú  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat keretében a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023.
tanév  első  félévére  vonatkozóan  10  hónapon  keresztül  13.400  Ft/hó
támogatásban részesíti.

Határidő: 2021. december 6.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása

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

635/2021. (XI. 18.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  Aszódi
Vivien  2200  Monor,  Temesvári  utca  12. szám  alatti  tanuló  Bursa
Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázatra  beérkezett
pályázatát és az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat keretében a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023.
tanév  első  félévére  vonatkozóan  10  hónapon  keresztül  13.400  Ft/hó
támogatásban részesíti.

Határidő: 2021. december 6.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása

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

636/2021. (XI. 18.) KT határozat



Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  Molnár
Rebeka 2200 Monor, Erzsébet királyné utca 8. szám alatti tanuló Bursa
Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázatra  beérkezett
pályázatát és az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat keretében a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023.
tanév  első  félévére  vonatkozóan  10  hónapon  keresztül  13.400  Ft/hó
támogatásban részesíti.

Határidő: 2021. december 6.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása

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

637/2021. (XI. 18.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  Somodi
Patrik 2200 Monor, Ybl Miklós utca 16. szám alatti tanuló Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatát és
az  „A”  típusú  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat keretében a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023.
tanév  első  félévére  vonatkozóan  10  hónapon  keresztül  13.400  Ft/hó
támogatásban részesíti.

Határidő: 2021. december 6.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása

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

638/2021. (XI. 18.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kaldenecker
Julianna  2200  Monor,  Szilhát  utca  12/A. szám  alatti  tanuló  Bursa
Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázatra  beérkezett
pályázatát és az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat keretében a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023.
tanév  első  félévére  vonatkozóan  10  hónapon  keresztül  13.400  Ft/hó
támogatásban részesíti.

Határidő: 2021. december 6.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása



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

639/2021. (XI. 18.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  Bokros
Petra  2200  Monor,  Jókai  utca  23. szám alatti  tanuló  Bursa  Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatát és
az  „A”  típusú  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat keretében a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023.
tanév  első  félévére  vonatkozóan  10  hónapon  keresztül  13.400  Ft/hó
támogatásban részesíti.

Határidő: 2021. december 6.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása

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

640/2021. (XI. 18.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  Görög
Álmos  2200  Monor,  Gábor  Áron  utca  12. szám  alatti  tanuló  Bursa
Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázatra  beérkezett
pályázatát és az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat keretében a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023.
tanév  első  félévére  vonatkozóan  10  hónapon  keresztül  13.400  Ft/hó
támogatásban részesíti.

Határidő: 2021. december 6.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: 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,  illetve  annak  módosító
rendeletének a módosítása, a köztemetés 2022. évi szolgáltatójának kiválasztása

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

641/2021. (XII. 9.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2022.  évi
köztemetési feladatellátás biztosítására a koporsós temetés vonatkozásában
a  SZIGÜ  Temetkezés  Kft.-vel,  míg  a  hamvasztásos  köztemetés
vonatkozásában  a  Szent  Benedek  Temetkezés  Kft.-vel  köt  vállalkozói
keretszerződést eseti megrendelés mellett az árajánlatában meghatározott
áron.



Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Árvai Krisztina ügyintéző

Tárgy: 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,  illetve  annak  módosító
rendeletének a módosítása, a köztemetés 2022. évi szolgáltatójának kiválasztása

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

642/2021. (XII. 9.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  alábbiaknak
megfelelően  elfogadja  a  KÖVÁL  Nonprofit  Zrt.  2022.  évi
gyermekétkeztetésre vonatkozó nyersanyag norma meghatározását.

Étkezés fajta Étkezés típusa
Nyersanyag

norma
Ft/adag

Árajánlat
étkeztetési

szolgáltatási
díjakra

Óvodai
étkezés

déli meleg főétkezés 259,20
déli meleg főétkezés mellett egy kisétkezés 339,88
déli meleg főétkezés mellett két kisétkezés 420,57

Iskolai
étkeztetés

:

7-10. év között déli meleg főétkezés 312,40
7-10. év között déli meleg főétkezés mellett egy kisétkezés 401,67
7-10. év között déli meleg főétkezés mellett két kisétkezés 490,93

11-14. év között déli meleg főétkezés 330,43
11-14. év között déli meleg főétkezés mellett egy kisétkezés 419,69
11-14. év között déli meleg főétkezés mellett két kisétkezés 508,95

15. év felett déli meleg főétkezés 375,06
15. év felett déli meleg főétkezés mellett egy kisétkezés 464,32
15. év felett déli meleg főétkezés mellett két kisétkezés 553,58

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László vezérigazgató

Tárgy: 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,  illetve  annak  módosító
rendeletének a módosítása, a köztemetés 2022. évi szolgáltatójának kiválasztása

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

643/2021. (XII. 9.) KT határozat



Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  írásos
előterjesztésnek megfelelően elfogadja  a  KÖVÁL Nonprofit  Zrt.  2022.  évi
szociális étkeztetésre vonatkozó árajánlatának módosítását.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László vezérigazgató

Tárgy:  Monor Strázsahegy településrész településrendezési eszközeinek (Településszerkezeti
Terv  (TSZT),  Helyi  Építési  Szabályzat  (HÉSZ)  –  Szabályozási  Terv  (SZT))  módosítása
egyszerűsített eljárásban; Monor Város településrendezési eszközök 5. számú-, teljes eljárás
keretében történő módosítása. Határozatok TSZT jóváhagyásról, Rendelet módosítás (HÉSZ-
SZT)

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

644/2021. (XII. 9.) 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:

7) Monor  város Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  668/2017.
(XII.14.)  önkormányzati  határozattal  jóváhagyott  településszerkezeti
tervet módosítja.

8) A Településszerkezeti Terv Leírását jelen határozat 1. melléklete szerinti
tervlapon lehatárolt területre vonatkozóan módosítja az alábbiak szerint:
 Kertes mezőgazdasági terület kijelölése a Téglagyári pincéktől nyugatra
 Kertes mezőgazdasági terület kijelölése az Szent Orbán tértől nyugatra
 Zöldterület kijelölése a kilátó környezetében
 Kertes  mezőgazdasági  terület  kijelölése  a  Pinceskanzen  tervezett

területén
 Különleges beépítésre nem szánt  terület  -  közösségi  központ  terület

kijelölése a Pinceskanzen tervezett területén

9) Jelen módosítás során Monor területfelhasználásai a következők szerint
változnak:

Módosítási feladat
Terület
mérete

(ha)

TSZT módosítás
Hatályos terv szerinti
terület-felhasználás

Tervezett terület-
felhasználás

1. Kertes mezőgazdasági terület kijelölése 0,17 K-Bg Mk
2. Kertes mezőgazdasági terület kijelölése 0,71 Z Mk
3. Zöldterület kijelölése a kilátó környezetében 0,57 Mk Z
4. Kertes mezőgazdasági terület kijelölése 0,01 Kb-Kk Mk
4. Különleges beépítésre nem szánt terület - 

közösségi központ terület kijelölése
0,33 Mk Kb-Kk

10) A  módosítás  során  a  Településszerkezeti  Terv  3.  melléklete
szerinti területi mérleg az alábbiak szerint változik.

TERÜLETI MÉRLEG – A TERVEZETT TSZT SZERINT

Területfelhasználási kategória ha % Közigazgatási
területe 4679 ha

Beépítésre szánt terület
Nagyvárosias lakterület Ln 6,21 0,13
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Kisvárosias lakóterület Lk 18,19 0,39
Kertvárosias lakóterület Lke 532,40 11,38
Falusias lakóterület Lf 36,4 0,78
Településközpont vegyes Vt 34,12 0,73
Intézményterület Vi 8,98 0,19
Kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági terület

Gksz 314,48 6,72

Ipari gazdasági terület Gip 28,02 0,60
Általános gazdasági 
terület

Gá 50,09 1,07

Különleges terület - 
sportterület

K-Sp 14,25

74,36

0,30

1,59

Különleges terület - 
lovassport terület

K-Lsp 6,03 0,13

Különleges terület-
rekreációs terület

K-Rek 14,08 0,30

Különleges terület-pince K-P 13,76 0,29
Különleges terület-
borgazdaság terület

K-Bg 1,45 0,03

Különleges terület-állomás
terület

K-Áll 2,41 0,05

Különleges terület-
szennyvíztisztító terület

K-Szt 2,14 0,05

Különleges terület - 
neperőmű

K-N 17,6 0,37

Különleges terület - 
hulladékátrakó

K-Hull 2,48 0,05

Beépítésre nem szánt terület
Közúti közlekedési terület KÖu 180,01 3,85
Kötöttpályás közlekedési 
terület

KÖk 29,77 0,64

Közműterület Köm 8,57 0,18
Közkert Zkk 5,07 0,11
Közpark Zkp 13,00 0,28
Védelmi erdőterület Ev 357,99 7,65
Gazdasági erdőterület Eg 100,36 2,14
Általános mezőgazdasági 
terület

Má 2613,13 55,85

Kertes mezőgazdasági 
terület

Mk 232,79 4,98

Vízgazdálkodási terület V 21,33 0,46
Természetközeli terület Tk 1,68 0,04
Különleges beépítésre 
nem szánt terület-temető

Kb-T 10,82

12,29

0,23

0,26

Különleges beépítésre 
nem szánt terület - 
közösségi központ

Kb-Kk 1,43 0,02

Különleges beépítésre 
nem szánt terület - 
naperőmű

Kb-N 0,58 0,01

11) A biológiai aktivitásérték jelen módosítás során nem változik, a
biológiai aktivitás érték jelenleg +17,87.

12) Pest  megye  területrendezési  tervéről  szóló  Pest  Megye
Önkormányzata  Közgyűlésének  10/2020.  (VI.30.)  önkormányzati
rendeletének 1.17. táblázata alapján Monor települési térsége 1395,2 ha,
A  települési  térség  aránya  jelen  módosítás  során  nem változik.  Pest
Megye  Területrendezési  Terve  2804,7  hektár  nagyságban  jelöl
mezőgazdasági térséget Monor területén, melynek 93 %-át (2610,48 ha)
mezőgazdasági  területként  jelöli  a hatályos településszerkezeti  terv.  A
Pest  Megye  Területrendezési  Tervében  kijelölt  mezőgazdasági  térség
aránya jelen módosítás során nem változik.



13) A  Településszerkezeti  Terv  6.  melléklete  jelen  határozat  1.
melléklete szerinti TSZT-M (Településszerkezeti terv módosítása) szerint
módosul a módosítással érintett terület vonatkozásában.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Gubán Sándor főépítész
Orosházi Tamás ügyintéző

Tárgy:  Monor Strázsahegy településrész településrendezési eszközeinek (Településszerkezeti
Terv  (TSZT),  Helyi  Építési  Szabályzat  (HÉSZ)  –  Szabályozási  Terv  (SZT))  módosítása
egyszerűsített eljárásban; Monor Város településrendezési eszközök 5. számú-, teljes eljárás
keretében történő módosítása. Határozatok TSZT jóváhagyásról, Rendelet módosítás (HÉSZ-
SZT)

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

645/2021. (XII. 9.) KT határozat

Monor  város Önkormányzat  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  Képviselő-testülete  a  668/2017.
(XII.14.)  önkormányzati  határozattal  jóváhagyott  településszerkezeti
tervet módosítja.

2) A Településszerkezeti Terv Leírását jelen határozat 1. melléklete szerinti
tervlapon lehatárolt területre vonatkozóan módosítja az alábbiak szerint:
 Kereskedelmi,  szolgáltató terület  kijelölése a település belterületétől

délnyugatra, a 4-es sz. főúttól délre
 Településközpont terület kijelölése a Kistói út és a Kossuth Lajos utca

találkozásánál
 Kertvárosias lakóterület kijelölése a belterület keleti határa mentén, a

Fiumei utcától délre
 Zöldterület  -  közpark  terület  kijelölése  az  Erzsébet  királyné  út  –

Forgách u. – Murányi u. – Ady Endre utca által határolt tömbben.
 Védelmi erdőterület kijelölése a 4-es sz. főúttól délre, és a Fiumei út

mentén

3) Jelen  módosítás  során  Monor  területfelhasználásai  a  következők  szerint
változnak:

Módosítási feladat
Terület
mérete

(ha)

TSZT módosítás

Hatályos terv szerinti
terület-felhasználás

Tervezett terület-
felhasználás

1. Kereskedelmi, szolgáltató terület kijelölése a 
település belterületétől délnyugatra, a 4-es sz. 
főúttól délre

1,31 Ev Gksz

2. Településközpont terület kijelölése a Kistói út és 
a Kossuth Lajos utca találkozásánál

0,05 Lke Vt

3. Kertvárosias lakóterület kijelölése a belterület 
keleti határa mentén a Fiumei utcától délre

0,57 Má Lke

4. Zöldterület - közpark terület kijelölése az 
Erzsébet királyné út – Forgách u. – Murányi u. – 
Ady Endre utca által határolt tömbben.

1,50 Lk Zkp



5. Védelmi erdőterület kijelölése a 4-es sz. főúttól 
délre

2,34 Má Ev



4) A  módosítás  során  a  Településszerkezeti  Terv  3.  melléklete  szerinti
területi mérleg az alábbiak szerint változik.

TERÜLETI MÉRLEG – A TERVEZETT TSZT SZERINT

Területfelhasználási kategória ha % Közigazgatási
területe 4679 ha

Beépítésre szánt terület

0% 0%

11%

1%

1%

0%
7% 1%

1%

2%
4% 1%

0%
0%

0%

8%

2%

56%

5%

0% 0% 0%

Ln Lk Lke Lf Vt Vi Gksz Gip

Gá K KÖu KÖk Köm Zkk Zkp Ev

Eg Má Mk V Tk Kb

Nagyvárosias lakterület Ln 6,21 0,13

Kisvárosias lakóterület Lk 18,19 0,39

Kertvárosias lakóterület Lke 532,40 11,38

Falusias lakóterület Lf 36,4 0,78

Településközpont vegyes Vt 34,12 0,73

Intézményterület Vi 8,98 0,19

Kereskedelmi,  szolgáltató
gazdasági terület

Gksz 311,29 6,65

Ipari gazdasági terület Gip 28,02 0,60

Általános  gazdasági
terület

Gá 50,09 1,07

Különleges  terület  -
sportterület

K-Sp 14,25

74,36

0,30

1,59

Különleges  terület  -
lovassport terület

K-Lsp 6,03 0,13

Különleges  terület-
rekreációs terület

K-Rek 14,08 0,30

Különleges terület-pince K-P 13,76 0,29

Különleges  terület-
borgazdaság terület

K-Bg 1,62 0,03

Különleges terület-állomás
terület

K-Áll 2,41 0,05

Különleges  terület-
szennyvíztisztító terület

K-Szt 2,14 0,05

Különleges  terület  -
neperőmű

K-N 17,6 0,37

Különleges  terület  -
hulladékátrakó

K-Hull 2,48 0,05

Beépítésre nem szánt terület

Közúti közlekedési terület KÖu 180,01 3,85

Kötöttpályás  közlekedési
terület

KÖk 29,77 0,64

Közműterület Köm 8,57 0,18

Közkert Zkk 5,07 0,11

Közpark Zkp 13,14 0,28

Védelmi erdőterület Ev 358,54 7,66

Gazdasági erdőterület Eg 100,36 2,14

Általános  mezőgazdasági
terület

Má 2615,77 55,90

Kertes  mezőgazdasági
terület

Mk 232,8 4,98

Vízgazdálkodási terület V 21,33 0,46



Természetközeli terület Tk 1,68 0,04

Különleges  beépítésre
nem szánt terület-temető

Kb-T 10,82

11,97

0,23

0,26

Különleges  beépítésre
nem  szánt  terület  -
közösségi központ

Kb-Kk 1,11 0,02

Különleges  beépítésre
nem  szánt  terület  -
naperőmű

Kb-N 0,58 0,01

5) A  módosítás  során  a  Településszerkezeti  Terv  5.  melléklete  szerinti
biológiai aktivitásérték a következő módon változik:

Biológiai aktivitás-érték

Meglévő funkció Tervezett funkció
Terület

(ha)

Terület
biológiai
aktivitás-

érték
változása1

Területfelhasználás Érték-
mutató

Számí-
tott

érték2
Területfelhasználás Érték-

mutató

Számí-
tott

érték

Ev 9 5,04 Gksz 0,4 0,22 0,56 -4,82 

Lke 2,7 0,15 Vt 0,5 0,03 0,05 -0,12 

Ev 9 6,75 Gksz 0,4 0,30 0,75 -6,45 

Má 3,7 2,07 Lke 2,7 1,51 0,56 -0,57 

Lk 1,2 1,80 Zkp 6 9,00 1,50 7,20 

Má 3,7 6,33 Ev 9 15,39 0,64 3,39 

Má 3,7 8,33 Ev 9 20,25 2,25 11,93

10,56

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9.§ (9) bekezdésében rögzítettek alapján
a biológiai aktivitásérték a településrendezési eszközök felülvizsgálatának 
értékeivel korrigálva az alábbiak szerint változik:

a 668/2017. (XII.14.) Kt. számú határozattal elfogadott
településszerkezeti terv

+34,30

282/2018. (V.17.) önkormányzati határozattal módosított
településszerkezeti terv

+6,9

596/2019. (X.3.) önkormányzati határozattal módosított
településszerkezeti terv

+41,69

191/2020. (VI.25.) önkormányzati határozattal módosított
településszerkezeti terv

+18,14

1 Területi biológiai aktivitásérték változás a tervezett és a meglévő funkció értékmutatójának kivonata.
2 A számított biológiai aktvitásérték a területfelhasználási értékmutató és a terület szorzata.



95/2021. (II. 23.) polgármesteri határozattal módosított
településszerkezeti terv

+17,87

Jelen módosítás szerinti biológiai aktivitásérték változás +10,56

Összesen: +28,43

6) Pest  megye  területrendezési  tervéről  szóló  Pest  Megye  Önkormányzata
Közgyűlésének  10/2020.  (VI.30.)  önkormányzati  rendeletének  1.17.
táblázata alapján Monor települési térsége 1395,2 ha,  A települési térség
aránya jelen módosítás során nem változik. Pest Megye Területrendezési
Terve  2804,7  hektár  nagyságban  jelöl  mezőgazdasági  térséget  Monor
területén, melynek 93 %-át (2610,89 ha) mezőgazdasági területként jelöli a
hatályos  településszerkezeti  terv.  A  mezőgazdasági  térség  aránya  jelen
módosítás során nem változik.

7) A  Településszerkezeti  Terv  6.  melléklete  jelen  határozat  1.  melléklete
szerinti  TSZT-M (Településszerkezeti  terv  módosítása)  szerint  módosul  a
módosítással érintett terület vonatkozásában.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Gubán Sándor főépítész
Orosházi Tamás ügyintéző

Tárgy: Rozsdaövezetekkel kapcsolatos vélemény-nyilvánítás

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

646/2021. (XII. 9.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  támogatja  a  Monor,
Balassi utcában található 5257 hrsz.-ú ingatlanon a félbehagyott „E” épület
területének azonnali rozsdaterületté-, és a Monor, Balassi utcában található
5257  hrsz.-ú  ingatlan  még  be  nem  épített  részének  középtávú
rozsdaterületté való nyilvánítását.
Egyúttal  felhívja  a  jegyzőt,  hogy  ezen  határozatot  –  mint  Monor  Város
Képviselő-testületének  véleményét  -  küldje  meg  a  Miniszterelnökség
Építészeti,  Építésügyi  és  Örökségvédelmi  Helyettes  Államtitkárág
Rozsdaövezeti Bizottság részére.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Orosházi Tamás ügyintéző

Tárgy: Szervezti és működési szabályzatok felülvizsgálata

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

647/2021. (XII. 9.) KT határozat



Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  jóváhagyja  a  Dr.
Borzsák  István  Városi  Könyvtár  és  Helytörténeti  Kiállítás  Szervezeti  és
Működési Szabályzatának az előterjesztés melléklete szerinti módosítását.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
dr. Uherkovich László igazgató
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Szervezti és működési szabályzatok felülvizsgálata

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

648/2021. (XII. 9.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  jóváhagyja  a  Monori
Kossuth  Lajos  Óvoda  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának  az
előterjesztés melléklete szerinti módosítását.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Gyengéné Burján Szilvia intézményvezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Szervezti és működési szabályzatok felülvizsgálata

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

649/2021. (XII. 9.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  jóváhagyja  a  Monori
Tesz-Vesz Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának az előterjesztés
melléklete szerinti módosítását.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Seres Istvánné intézményvezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Szervezti és működési szabályzatok felülvizsgálata

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



650/2021. (XII. 9.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  jóváhagyja  a  Monori
Szivárvány Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának az előterjesztés
melléklete szerinti módosítását.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bánné Keller Márta intézményvezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: A Bölcsőde és az Óvodák nyári zárva tartásának meghatározása

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

651/2021. (XII. 9.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  fenntartásában
működő óvodák 2022. évi nyári zárva tartásának rendjét az alábbiak szerint
határozza meg:

Monori Petőfi Óvoda: 2022.06.27. – 2022.07.22.

Monori Kossuth Lajos Óvoda: 2022.07.04. – 2022.07.29.

Monori Szivárvány Óvoda: 2022.07.25. – 2022.08.29.

Monori Napsugár Óvoda: 2022.06.27. – 2022.07.22.

Monori Tesz-Vesz Óvoda: 2022.07.25. – 2022.08.19.

Határidő: 2022. február 15.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Óvodavezetők
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: A Bölcsőde és az Óvodák nyári zárva tartásának meghatározása

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

652/2021. (XII. 9.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  fenntartásában
működő Monori  Bölcsőde 2022.  évi  zárva tartásának rendjét  az alábbiak
szerint határozza meg:

Bölcsődék Napja: 2022.04.21. (gondozás nélküli munkanap)
Nyári zárvatartás: 2022.07.18. – 2022.08.07.



Határidő: 2022. február 15.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Bölcsődevezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat SZMSZ-ének
és Szakmai Programjának elfogadása

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

653/2021. (XII. 9.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  írásos
előterjesztésben foglaltak  szerint  elfogadja  a  Monor  és  Térsége  Integrált
Család-  és  Gyermekjóléti  Központ  és  Szolgálat  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatát.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy: Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat SZMSZ-ének
és Szakmai Programjának elfogadása

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

654/2021. (XII. 9.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  írásos
előterjesztésben foglaltak  szerint  elfogadja  a  Monor  és  Térsége  Integrált
Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Szakmai Programját.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy:  DAKÖV Kft. taggyűlése - 2021. háromnegyed évi üzleti jelentése, a 2022. évi előzetes
Üzleti Terve, tőkeemelés

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

655/2021. (XII. 9.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a  DAKÖV
Kft. taggyűlésével kapcsolatos tájékoztatást.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester



dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető

Tárgy: A Szennyvíztisztító telep vízszennyezésével kapcsolatos kérdések

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

656/2021. (XII. 9.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a
Szennyvíztisztító telepre vonatkozó szennyezés-csökkentési ütemtervet és
felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Forgách Tamás irodavezető
Artzt Sándor üzemigazgató

Tárgy: Vigadó Nonprofit Kft. üzleti tervének II. módosítása

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

657/2021. (XII. 9.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerint
elfogadja a Vigadó Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének II. módosítását.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Hanzelik Andrea ügyvezető

Tárgy: Vigadó Nonprofit Kft. üzleti tervének II. módosítása

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

658/2021. (XII. 9.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vigadó Nonprofit Kft.
részére, a 77/2021. (II. 19) polgármesteri határozattal elfogadott, 2021. évre,
rendezvényszervezésre  kiszámlázandó  összeget  7.160.000-  Ft+ÁFA
összegről 4.000.000.- Ft+ÁFA összegre csökkenti.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző



Forgách Tamás irodavezető
Hanzelik Andrea ügyvezető

Tárgy: Vigadó Nonprofit Kft. üzleti tervének II. módosítása

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

659/2021. (XII. 9.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a
Vigadó Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy 2021. december 31-re visszaható
hatállyal  –  a  Kft.  éves  eredményének  ismeretében:  nyereség  esetén  a
nyereség  mértékével  megegyező  összeget  a  működési  céllal  juttatott
támogatási  összegekből  fejlesztési  célra  juttatott  támogatásként  vegye
nyilvántartásba;  veszteség  esetén  a  veszteség  mértékével  megegyező
összeget  a fejlesztési  céllal  juttatott  támogatási  összegből  működési  célú
támogatásként kell nyilvántartásba vennie.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Hanzelik Andrea ügyvezető

Tárgy: Vigadó Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terv koncepciója

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

660/2021. (XII. 9.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a
Vigadó Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2022. évi üzleti tervében, a 2021.
évi, eredeti tervvel azonos módon, összesen 54.000.000.- Ft önkormányzati,
működési  támogatással  tervezzen.  A  támogatás  pontos  összegéről
februárban, a költségvetés elfogadáskor dönt.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Hanzelik Andrea ügyvezető

Tárgy: Vigadó Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terv koncepciója

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

661/2021. (XII. 9.) KT határozat



Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a
polgármestert és a jegyzőt, hogy a Vigadó Nonprofit Kft.-vel, az OKOS város
üzemeltetési  feladatokra  2022.  évre  vonatkozóan  949.000  Ft+ÁFA/hó
összegben feladat ellátási szerződést kössön.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Hanzelik Andrea ügyvezető

Tárgy: Vigadó Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terv koncepciója

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

662/2021. (XII. 9.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az ingyenes
nagyrendezvények  programtervezetét.  A  programok  tényleges
megvalósításáról,  azok  támogatásának  mértékéről  és  fedezetéről  a
költségvetési rendelet elfogadása során dönt.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Hanzelik Andrea ügyvezető

Tárgy: Vigadó Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terv koncepciója

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

663/2021. (XII. 9.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri
Hivatal Műszaki Irodáját, hogy vizsgálja felül és tegyen javaslatot a Vigadó
és  a  Művelődési  ház  épületében  szükséges  felújítási,  karbantartási
munkákra.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Hanzelik Andrea ügyvezető

Tárgy: Beszámoló a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. által koordinált projektekről

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

664/2021. (XII. 9.) KT határozat



Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testület jóváhagyólag elfogadja
Monor  Város  Polgármesterének  tájékoztatását,  mely  szerint  „A  monori
Napsugár  óvoda  felújítása”  tárgyú  közbeszerzési  eljárásban  a  Bíráló
bizottság  javaslata  alapján  2021.  december  08-án  az  alábbi  közbenső
döntést hozta:

MRK-STRUKTÚRA  Szerkezetépítő  Kft.  ajánlattevő  ajánlata  érvénytelen
mindkét részben:
Az ajánlat  a  Kbt.  72.  §  (3)-(4)  bekezdésére  tekintettel,  a  Kbt.  73.  §  (2)
bekezdése  alapján  érvénytelen,  mert  az  aránytalanul  alacsony
ellenszolgáltatást tartalmaz mindkét részben.
Indoklás: 
1.  Ajánlatkérő  mindkét  közbeszerzési  részben  kérte,  hogy  Ajánlattevő
mutassa  be,  hogy  az  ajánlatában  milyen  összegű  rezsióradíjjal  számolt
(figyelemmel  a  minimális  építőipari  rezsióradíj  2020.  évi  mértékéről  szóló
17/2020.  (VI.  12.)  ITM rendeletre),  és  hogy  a  rezsióradíj  kiszámításakor
egyes  −  az  Épkiv.-ben  meghatározottak  szerint  az  építőipari  minimális
rezsióradíj  elemeit  képező − költségeket milyen összeggel és módon vett
figyelembe.  Ajánlattevő  becsatolta  a  rezsióradíj  táblázatát,  amellyel
kapcsolatban  Ajánlatkérő  további  indokolás  kérést  küldött,  de  ajánlattevő
további  indokolást  nem  csatolt.  Az  ajánlattevő  rezsióradíj  táblázata  2.
sorában  az  alapbérnél  1211,-  Ft-os  összeggel  kalkulált,  a  megnevezés
oszlopban az alapbérnél azt tüntette fel, hogy a 2020. évben havi 210 600 Ft
alapbérrel és 174 munkaórával számolt. Az alátámasztás nem felel meg a
kötelező  legkisebb  munkabér  (minimálbér)  és  a  garantált  bérminimum
megállapításáról  szóló 20/2021. (I.  28.) Korm. rendelet  előírásainak,  mely
szerint a garantált bérminimum a teljes munkaidő teljesítése esetén havibér
alkalmazása  esetén  219  000  forint,  ajánlattevő  a  számításra  nem adott
további  magyarázatot,  valamint  nem  támasztotta  alá  a  rezsióradíj
táblázatban  kimutatott  költségeit  arra  alkalmas,  objektív  alátámasztó
dokumentumokkal, a kapcsolódó számítások bemutatásával. Nem mutatta
be, hogy a rezsióradíj kiszámításakor egyes táblázatbani költségeket milyen
módon vett figyelembe, továbbá nem mutatta be, hogy az Ajánlattevő által
alkalmazott  rezsióradíj  hogyan  viszonyul  a  Nettó  ajánlati  árhoz,  hogyan
támasztja alá annak indokoltságát (pl. mennyi fő munkavégzése szükséges
a  projekthez,  mennyi  munkaórával  számoltak  stb.).  A  Kbt.  72.  §  (4)
bekezdése  alapján  „Nem  megfelelő  az  indokolás  különösen,  ha
megállapítható, hogy az ajánlat azért tartalmaz aránytalanul alacsony árat
vagy  költséget,  mert  nem  felel  meg  a  73.  §  (4)  bekezdése  szerinti
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek.”.
2. Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt az aránytalanul alacsonynak ítélt ajánlati
árának (Nettó ajánlati ár) indokolására, és mindkét részben kiemelte azokat
a munkanemeket, amelyekre különösen kérte az árindokolást. Ajánlattevő az
árindokolásában  nem  támasztotta  alá  a  kiemelt  munkanemek
vonatkozásában arra alkalmas dokumentumokkal,  számításokkal,  hogy az
ajánlati  ár  nem aránytalanul  alacsony,  továbbá Ajánlattevő  –  Ajánlatkérő
további indokolás kérése ellenére – további indokolást nem nyújtott be.

Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő az első indokolásában nem támasztotta
alá,  hogy  a  Nettó  ajánlati  ára  nem  aránytalanul  alacsony,  annak
alátámasztására  nem  csatolt  arra  alkalmas  igazoló  dokumentumokat,
illetőleg  Ajánlatkérő  további  indokolás  kérésre  nem nyújtott  be  indoklást,
Ajánlatkérőnek  több  kiegészítő  indokolás  kérés  kibocsátására  nincs
lehetősége.  A  Kbt.  72.  §  (3)  bekezdése  alapján  az  Ajánlatkérő  köteles
érvénytelennek  nyilvánítani  az  ajánlatot,  mivel  a  közölt  információk  nem
indokolják megfelelően, hogy a szerződés az adott áron teljesíthető.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző



Rajki László ügyvezető

Tárgy: Beszámoló a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. által koordinált projektekről

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

665/2021. (XII. 9.) KT határozat

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

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Beszámoló a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. által koordinált projektekről

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

666/2021. (XII. 9.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a VEKOP-
6.2.2-15 jelű, „A „Tabán" társadalmi és fizikai rehabilitációja – Monor” című
projekt,  a  Monori  Városfejlesztő  Nonprofit  Kft-vel  kötött  menedzsmenti
szerződésének 1. sz. módosításához, mely szerint két részszámla és egy
végszámla nyújtható be.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Beszámoló a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. által koordinált projektekről

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

667/2021. (XII. 9.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a
polgármestert, hogy a várástéren tervezett a kábel és oszlop kiváltásokra,
trafóállomás  telepítésre  és  oszlop  áthelyezésre  kérjen  be  kivitelezői
árajánlatokat.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester



dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terv koncepciója

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

668/2021. (XII. 9.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Monori
Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terv koncepcióját.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Monori Sportcsarnok Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terv koncepciója

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

669/2021. (XII. 9.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Monori
Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terv koncepcióját.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Monori Sportcsarnok Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terv koncepciója

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

670/2021. (XII. 9.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Monori
Sportcsarnok Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2021. évi éves eredmény
konkrét összegét látva, legkésőbb 2021. december 31-i dátummal a 2021.
évre elszámolt, terv szerinti működési támogatás összegéből, az eredmény
erejéig fejlesztési támogatásra átcsoportosíthasson.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző



Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Monori Sportcsarnok Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terv koncepciója

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

671/2021. (XII. 9.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  2022.01.01-től
megbízza  a  Monori  Sportcsarnok  Nonprofit  Kft-t  a  Gombos  Matild
egészségház  üzemeltetésével  kapcsolatos  gondnoki  tevékenység
ellátásával,  mely  magába  foglalja  a  közösségi  terek  takarítását  is,  nettó
150.000 Ft / hó díjért.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy: KÖVÁL Np. Zrt. átalakításával kapcsolatos döntések

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

672/2021. (XII. 9.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  írásos
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés
Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László vezérigazgató

Tárgy: KÖVÁL Np. Zrt. átalakításával kapcsolatos döntések

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

673/2021. (XII. 9.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  írásos
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monori  Polgármesteri  Hivatal  és
KÖVÁL  Monori  Városüzemeltetés  között  kötendő  Munkamegosztási
megállpodást.

Határidő: azonnal



Felelős: Darázsi Kálmán polgármester
dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László vezérigazgató

Tárgy: KÖVÁL Np. Zrt. eszközbeszerzése

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

674/2021. (XII. 9.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  hozzájárul,  hogy  a
KÖVÁL  Nonprofit  Zrt.  az  eredménytartaléka  terhére  megrendelje  az
előterjesztésben  lévő,  uszodára  és  konyhákra  vonatkozó
eszközbeszerzéseket  összesen  nettó  3.169.899  Ft  +  ÁFA  összegért.
Fedezet a Társaság eredménytartaléka.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László vezérigazgató

Tárgy: KÖVÁL Np. Zrt. eszközbeszerzése

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

675/2021. (XII. 9.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  hozzájárul,  hogy  a
KÖVÁL  Nonprofit  Zrt.  az  eredménytartaléka  terhére  megrendelje  az
előterjesztésben leírt VITRA C2.25 típusú multifunkcionális gépet, sószóró,
hótoló és hóseprő adapterrel, nettó 30.420.000 Ft + ÁFA összegért. Fedezet
a Társaság eredménytartaléka.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László vezérigazgató

Tárgy: Előterjesztés Monor Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési koncepciójára – I.
forduló

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

676/2021. (XII. 9.) KT határozat



Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Monori
Sportegyesület 2022. évi támogatási kérelmét, beépíti azt az Önkormányzat
2022. évi költségvetésébe.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Zátrok Tamás elnök

Tárgy: Előterjesztés Monor Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési koncepciójára – I.
forduló

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

677/2021. (XII. 9.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Monori
Sportegyesület 2022. évi támogatási kérelmét a Sporttelep üzemeltetésére,
beépíti azt az Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe. Úgy dönt továbbá,
hogy  az  üzemeltetési  szerződést  határozatlan  időre  meghosszabbítja  a
Monori Sportegyesülettel.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy: Előterjesztés Monor Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési koncepciójára – I.
forduló

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

678/2021. (XII. 9.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy  az
intézmények dolgozóinak cafeteria juttatását 12.000 Ft/fő/hó összeggel építi
be az Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető

Tárgy: Előterjesztés Monor Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési koncepciójára – I.
forduló

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

679/2021. (XII. 9.) KT határozat



Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felkéri  a  Pénzügyi
Irodát,  hogy  az  Óvodavezetők  kérelmére  a  januári  ülésre  készítsen
kalkulációt,  milyen  bérköltség  emelkedéssel  járna  a  kért  illetmény
kiegészítés  az  óvodapedagógusokra  vonatkozóan,  valamint  azon
ágazatoknál, ahol szintén nagyon alacsonyak a bérek, illetve vizsgálja meg a
jelenleg  érvényben  lévő  önkormányzati  bérkiegészítések  mértékét,
szükségességét.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető

Tárgy: Előterjesztés Monor Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési koncepciójára – I.
forduló

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

680/2021. (XII. 9.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  írásos
előterjesztésnek  megfelelően  elfogadja  az  Önkormányzat  2022.  évi
költségvetési koncepcióját.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető

Tárgy: Monor Okos Város projekttel kapcsolatos döntések

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

681/2021. (XII. 9.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 605/2021. (XI.  18.)
KT  határozatát  aszerint  módosítja,  hogy  a  Monor  Okos  Város  projekt,
előterjesztés  szerinti  elemek  „szoftver  támogatás,  szoftver  üzemeltetés”,
„hardver szaküzemeltetés és rendelkezésre állás” és „szaküzemeltetés és
rendelkezésre állás” típusú üzemeltetési  feladatainak ellátásával a Monori
Városfejlesztő  Nonprofit  Kft.  bízza  meg  nettó  1.900.500  Ft  +  ÁFA  /  hó
megbízási  díjért  2022. 01.  01.  és 2022. 06. 30.  közötti  időtartamra,  mely
megbízás  a  szerződés  hatályosságának  lejárta  előtt  felülvizsgálható  és
meghosszabbítható lesz.
Fedezet a Monor „Okos Város” projekt helyi eredményei üzemeltetésének
támogatása tárgyú projekt költségvetése.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető



Tárgy: Monor Okos Város projekttel kapcsolatos döntések

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

682/2021. (XII. 9.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Okos Város
projekt,  előterjesztés  szerinti  elemek  „városüzemeltetés  és  rendelkezésre
állás”  típusú  üzemeltetési  feladatainak  ellátásával  a  Monori  Sportcsarnok
Nonprofit  Kft.  bízza meg nettó  1.235.000 Ft  + ÁFA /  hó megbízási  díjért
2022.  01.  01.  és  2022.  06.  30.  közötti  időtartamra,  mely  megbízás  a
szerződés  hatályosságának  lejárta  előtt  felülvizsgálható  és
meghosszabbítható lesz.
Fedezet a Monor „Okos Város” projekt helyi eredményei üzemeltetésének
támogatása tárgyú projekt költségvetése.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Monor Okos Város projekttel kapcsolatos döntések

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

683/2021. (XII. 9.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor  Okos Város
Projekt H1.1.  alprojekt  végrehajtásának  eredményeképpen  megvalósult
Közvilágítási célú eszközök üzemeltetése és karbantartása érdekében
felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  folytasson  le  a  szolgáltatás
beszerzésére,  a  Közbeszerzési  és  Beszerzési  Szabályzata  IV.  része
szerinti,  meghívásos,  egyfordulós  pályázatot,  a  javasolt  szolgáltatók
meghívásával,  2  éves időtartamra  vonatkozóan.  Egyúttal  felhatalmazza a
polgármestert,  a  jegyzőt  és  a  gazdasági  vezetőt,  hogy  a  legkedvezőbb
ajánlattevővel kösse meg a szükséges szerződést. 
Forrása: A 2022. évi költségvetési rendeletbe be kell építeni.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy: Monor Okos Város projekttel kapcsolatos döntések

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



684/2021. (XII. 9.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Vodafone
Magyarország Zrt.-vel a sötétszál infrastruktúrára vonatkozó optikai hálózat
(vonalas  építmény)  hosszútávú  haszonbérleti  jogával  összefüggő
haszonbérleti  szerződés  birtokbaadási  határidejének  2022.  május  31.
napjára történő módosítását az alábbiak szerinti:
- A  jelen  szerződés  tárgyában  meghatározott  építmény  120  hónapos
haszonbérletének vagyonértékű jogaként Haszonbérbeadó 51 500 000.-Ft +
27  %  Áfa  összegre  jogosult,  melyet  a  Haszonbérlő  az  alábbi  ütemezés
szerint vállal megfizetni:
• 2022.  március  16.  napjáig  az  addig  elkészült  és  Haszonbérlő  által
szabályszerűen  átvett  és  teljesítés  igazolt  végpontok  darabszámával
arányos összeget, (végpontonként 1 287 500 Ft + Áfa)
• 2022. május 31. napjáig a fennmaradó összeget.
- Felek  megállapodnak,  hogy  a  6.  számú  melléklettel  egészítik  ki  a
Szerződést. 

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző

Tárgy:  Beszámoló  a  közfoglalkoztatás  2021.  évi  megvalósításáról,  a  2022.  évi
közfoglalkoztatási terv elfogadása

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

685/2021. (XII. 9.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a
közfoglalkoztatás 2021. évi megvalósításáról szóló beszámolót és a 2022.
évi közfoglalkoztatási tervet.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Bajkai Rita ügyintéző

Tárgy: Tájékoztató az Intézmények fenntartási, felújítási munkáiról

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

686/2021. (XII. 9.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  előterjesztésnek
megfelelően elfogadja az Intézmények fenntartási, felújítási munkáiról szóló
tájékoztatót.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető



Fekete Lívia ügyintéző

Tárgy: Hajdu Estrich Kft. közművesítési kérelme

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

687/2021. (XII. 9.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testületeúgy  dönt,  hogy
elhalasztja a döntést a Hajdu Estrich Kft.-nek a Fiumei utcában szennyvíz
gerincvezeték kiépítésére benyújtott kérelmére vonatkozóan. Felhatalmazza
a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Kérelmezővel a Rekvényi
és a Békás városrészek viziközmű-fejlesztési igényeit figyelembevevő tervek
kidolgozása és megépítése érdekében.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Leé István ügyintéző

Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2022. I. félévi munkatervének jóváhagyására

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

688/2021. (XII. 9.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  írásos
előterjesztésnek megfelelően elfogadja  a Képviselő-testület  2022. I.  félévi
munkatervét.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy: 2. számú gyermekorvosi körzet rendelési idejének módosítása

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

689/2021. (XII. 9.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  dr.  Lakos  Gábor
gyermekorvos  kezdeményezésére  jóváhagyja  a  2.  számú  gyermekorvosi
körzet heti rendelési idejének alábbiak szerinti módosítását:

H: 9:30-12:30
K: 8:00-10:30 csecsemő tanácsadás + 10:30-12:30 normál rendelés
Sz: 11:00-14:00
Cs: 14:00-16:00



P: 8:00-10:30

A Képviselő-testület  felhatalmazza a Polgármestert,  hogy  a  rendelési  idő
jóváhagyását  a  Monori  Járási  Hivatal  Népegészségügyi  Osztálya  felé
megküldje.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy: 2. számú gyermekorvosi körzet rendelési idejének módosítása

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

690/2021. (XII. 9.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a 2. sz.
gyermekorvosi  körzet  havonkénti  pénzbeli  praxis  kompenzációs
támogatásának  a  2022.  március  31-ig  történő  meghosszabbítását,  úgy
határoz, hogy a kiegészítő támogatást 2021. december 31-ig fizeti.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy:  Tájékoztató  a  Kocsis  Sándornéval  szemben  indított  kártérítési  perben  meghozott
ítéletről

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

691/2021. (XII. 9.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  tudomásul  veszi  az
utólagos tájékoztatót a Monor Város Önkormányzata felperes által  Kocsis
Sándorné alperessel szemben kártérítés megfizetése iránt indított perben, a
Fővárosi  Ítélőtábla,  mint  másodfokú  bíróság  által  meghozott,  az  eljárást
lezáró  1.Mf.31.175/2021/5.  számú  ítélet  vonatkozásában,  egyidejűleg  a
perköltség  forrásaként  az  Önkormányzat  2021.  évi  költségvetésének
működési céltartalékát jelöli meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy: Tájékoztató a rendőrök év végi jutalmazásáról

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



692/2021. (XII. 9.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  tudomásul  veszi  az
utólagos tájékoztatót, hogy a 2020. évivel megegyező módon és összegben,
bruttó  250.000,-  Ft  keretösszegben  került  utalvány  formájában  juttatás
megállapításra  a  Monori  Rendőrőrs  dolgozói  egész  éves  munkájának
elismeréséhez,  melynek  forrása  az  Önkormányzat  2021.  évi
költségvetésének általános tartaléka.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy: MOL felajánlása

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

693/2021. (XII. 9.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy
elfogadja a MOL Nyrt. 1.000.000,- Ft összegű felajánlását, és felhatalmazza
a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
A felajánlott összeg felhasználásáról a 2022. évi költségvetés készítésekor
dönt.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Hanzelik Andrea ügyvezető

Tárgy: Monori Petőfi Sándor Óvoda kérelme

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

694/2021. (XII. 9.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  támogatja  a  Monori
Petőfi Óvoda intézményvezetőjének kérelmét, miszerint az intézményvezető
Tóth Gabriella közalkalmazottat a munkakörébe tartozó feladatokon kívüli a
2021.  január  1.  –  2021.  december  31.  közötti  időszakban  teljesített
célfeladatok  eredményes végrehajtásáért  bruttó  200.000  Ft  céljuttatásban
részesíti.
A céljuttatás fedezete az intézmény költségvetése.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző
Zsember Ágnes intézményvezető



Tárgy: Monori Gondozási Központ kérelme

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

695/2021. (XII. 9.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  tudomásul  veszi  a
polgármester  azon  döntését,  mely  szerint  a  Monori  Gondozási  Központ
kérelmére,  a  súlyosbodó  járványhelyzet  miatt  az  idősek  klubjának
látogatását  2021.  november  23-tól  határozatlan  időre  ellátottainak
biztonsága  érdekében  felfüggesztette.  Az  intézmény  a  klubtagokkal  a
kapcsolattartást  munkaidőben  igény  szerint  személyesen  és  telefonon
biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Szándéknyilatkozat jelzálogjog törléséhez

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

696/2021. (XII. 9.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  tudomásul  veszi,  hogy
2021.  november  26-án  Monor  Város  Polgármestere  szándéknyilatkozatot
adott  ki,  mely  szerint  hozzájárul  a  Monor  külterület  0307/24  hrsz.-ú
ingatlanra,  Monor  Város  Önkormányzata  javára,  15.076.000.-Ft  erejéig
bejegyzett  jelzálogjog  törléséhez,  és  intézkedik  a  törlési  engedélynek  a
Monorcraft  Ingatlanforgalmazó  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  (székhely:
1115 Budapest, Halmi u. 30. II/4., Cg.01-09-992896), mint zálogkötelezett
részére történő kiadása tárgyában abban az esetben, ha legkésőbb 2021.
december  31.  napjáig  15.076.000,-  Ft,  azaz  Tizenötmillió-hetvenhatezer
forint átutalásra kerül a Monor Város Önkormányzatának OTP Bank Nyrt.-
nél vezetett 11742056-15392079-00000000 számú bankszámlájára.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy: Polgármesteri jelentés a két ülés közötti fontosabb eseményekről és intézkedésekről

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



697/2021. (XII. 9.) KT határozat

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

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

698/2021. (XII. 9.) 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.) sz. önkormányzati rendelet
7.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  15.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján
természetbeni  települési  létfenntartási  támogatásként  10.000,-  Ft  értékű
tartós  élelmiszercsomag  támogatást  állapít  meg  Bakó  Erzsébet  Monor,
Czuczor utca 36. sz. alatti lakosnak.
A Képviselő-testület felkéri a Monori Gondozási Központ Intézményvezetőjét
a tartós élelmiszercsomag megrendelésére és annak Kérelmező számára
történő kiszállíttatására.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

699/2021. (XII. 9.) 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.) sz. önkormányzati rendelet
7.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  15.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján
természetbeni  települési  létfenntartási  támogatásként  10.000,-  Ft  értékű
tartós  élelmiszercsomag  támogatást  állapít  meg  Balogh  József  Monor,
Liliom utca 84/3. sz. alatti lakosnak.
A Képviselő-testület felkéri a Monori Gondozási Központ Intézményvezetőjét
a tartós élelmiszercsomag megrendelésére és annak Kérelmező számára
történő kiszállíttatására.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása



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

700/2021. (XII. 9.) 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.) sz. önkormányzati rendelet
7.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  15.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján
természetbeni  települési  létfenntartási  támogatásként  10.000,-  Ft  értékű
tartós élelmiszercsomag támogatást állapít meg Barrayné Gál Judit Monor,
Deák Ferenc utca 2. III. 1/3. sz. alatti lakosnak.
A Képviselő-testület felkéri a Monori Gondozási Központ Intézményvezetőjét
a tartós élelmiszercsomag megrendelésére és annak Kérelmező számára
történő kiszállíttatására.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

701/2021. (XII. 9.) 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.) sz. önkormányzati rendelet
7.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  15.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján
természetbeni  települési  létfenntartási  támogatásként  10.000,-  Ft  értékű
tartós  élelmiszercsomag  támogatást  állapít  meg  Boskó  Ferenc  Monor,
Laposhegy 14. sz. alatti lakosnak.
A Képviselő-testület felkéri a Monori Gondozási Központ Intézményvezetőjét
a tartós élelmiszercsomag megrendelésére és annak Kérelmező számára
történő kiszállíttatására.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

702/2021. (XII. 9.) 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.) sz. önkormányzati rendelet



7.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  15.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján
természetbeni  települési  létfenntartási  támogatásként  10.000,-  Ft  értékű
tartós  élelmiszercsomag  támogatást  állapít  meg  Burján  György  Monor,
Eötvös utca 10. sz. alatti lakosnak.
A Képviselő-testület felkéri a Monori Gondozási Központ Intézményvezetőjét
a tartós élelmiszercsomag megrendelésére és annak Kérelmező számára
történő kiszállíttatására.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

703/2021. (XII. 9.) 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.) sz. önkormányzati rendelet
7.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  15.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján
természetbeni  települési  létfenntartási  támogatásként  10.000,-  Ft  értékű
tartós  élelmiszercsomag  támogatást  állapít  meg  Buzás  Dóra  Monor,
Bajcsy-Zsilinszky utca 75. sz. alatti lakosnak.
A Képviselő-testület felkéri a Monori Gondozási Központ Intézményvezetőjét
a tartós élelmiszercsomag megrendelésére és annak Kérelmező számára
történő kiszállíttatására.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

704/2021. (XII. 9.) 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.) sz. önkormányzati rendelet
7.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  15.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján
természetbeni  települési  létfenntartási  támogatásként  10.000,-  Ft  értékű
tartós  élelmiszercsomag támogatást  állapít  meg  Czimrák József  Monor,
Váczi Mihály utca 22. sz. alatti lakosnak.
A Képviselő-testület felkéri a Monori Gondozási Központ Intézményvezetőjét
a tartós élelmiszercsomag megrendelésére és annak Kérelmező számára
történő kiszállíttatására.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző



Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

705/2021. (XII. 9.) 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.) sz. önkormányzati rendelet
7.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  15.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján
természetbeni  települési  létfenntartási  támogatásként  10.000,-  Ft  értékű
tartós  élelmiszercsomag támogatást  állapít  meg  Danyi  Krisztina  Monor,
Damjanich utca 10. sz. alatti lakosnak.
A Képviselő-testület felkéri a Monori Gondozási Központ Intézményvezetőjét
a tartós élelmiszercsomag megrendelésére és annak Kérelmező számára
történő kiszállíttatására.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

706/2021. (XII. 9.) 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.) sz. önkormányzati rendelet
7.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  15.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján
természetbeni  települési  létfenntartási  támogatásként  10.000,-  Ft  értékű
tartós élelmiszercsomag támogatást állapít meg Dufek László Monor, Virág
utca 17. sz. alatti lakosnak.
A Képviselő-testület felkéri a Monori Gondozási Központ Intézményvezetőjét
a tartós élelmiszercsomag megrendelésére és annak Kérelmező számára
történő kiszállíttatására.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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



707/2021. (XII. 9.) 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.) sz. önkormányzati rendelet
7.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  15.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján
természetbeni  települési  létfenntartási  támogatásként  10.000,-  Ft  értékű
tartós  élelmiszercsomag  támogatást  állapít  meg  Farkas  Gézáné  Monor,
Árpád utca 17. sz. alatti lakosnak.
A Képviselő-testület felkéri a Monori Gondozási Központ Intézményvezetőjét
a tartós élelmiszercsomag megrendelésére és annak Kérelmező számára
történő kiszállíttatására.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

708/2021. (XII. 9.) 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.) sz. önkormányzati rendelet
7.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  15.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján
természetbeni  települési  létfenntartási  támogatásként  10.000,-  Ft  értékű
tartós élelmiszercsomag támogatást  állapít  meg  Fazekas Sándor Monor,
Rét utca 27. sz. alatti lakosnak.
A Képviselő-testület felkéri a Monori Gondozási Központ Intézményvezetőjét
a tartós élelmiszercsomag megrendelésére és annak Kérelmező számára
történő kiszállíttatására.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

709/2021. (XII. 9.) 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.) sz. önkormányzati rendelet
7.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  15.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján
természetbeni  települési  létfenntartási  támogatásként  10.000,-  Ft  értékű
tartós  élelmiszercsomag  támogatást  állapít  meg  Fűri  András  Monor,
Kistemplom utca 8. sz. alatti lakosnak.



A Képviselő-testület felkéri a Monori Gondozási Központ Intézményvezetőjét
a tartós élelmiszercsomag megrendelésére és annak Kérelmező számára
történő kiszállíttatására.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

710/2021. (XII. 9.) 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.) sz. önkormányzati rendelet
7.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  15.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján
természetbeni  települési  létfenntartási  támogatásként  10.000,-  Ft  értékű
tartós élelmiszercsomag támogatást  állapít  meg  Hajdú Józsefné  Monor,
Felsőtanya utca 4. sz. alatti lakosnak.
A Képviselő-testület felkéri a Monori Gondozási Központ Intézményvezetőjét
a tartós élelmiszercsomag megrendelésére és annak Kérelmező számára
történő kiszállíttatására.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

711/2021. (XII. 9.) 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.) sz. önkormányzati rendelet
7.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  15.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján
természetbeni  települési  létfenntartási  támogatásként  10.000,-  Ft  értékű
tartós élelmiszercsomag támogatást állapít meg Hanusfalvi Árpád Monor,
Mikszáth Kálmán utca 30. sz. alatti lakosnak.
A Képviselő-testület felkéri a Monori Gondozási Központ Intézményvezetőjét
a tartós élelmiszercsomag megrendelésére és annak Kérelmező számára
történő kiszállíttatására.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása



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

712/2021. (XII. 9.) 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.) sz. önkormányzati rendelet
7.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  15.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján
természetbeni  települési  létfenntartási  támogatásként  10.000,-  Ft  értékű
tartós  élelmiszercsomag  támogatást  állapít  meg  Hárs  József  Monor,
Kossuth Lajos utca 16. sz. alatti lakosnak.
A Képviselő-testület felkéri a Monori Gondozási Központ Intézményvezetőjét
a tartós élelmiszercsomag megrendelésére és annak Kérelmező számára
történő kiszállíttatására.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

713/2021. (XII. 9.) 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.) sz. önkormányzati rendelet
7.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  15.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján
természetbeni  települési  létfenntartási  támogatásként  10.000,-  Ft  értékű
tartós  élelmiszercsomag  támogatást  állapít  meg  Homoki-Nagy  Gáborné
Monor, Páskom utca 1. sz. alatti lakosnak.
A Képviselő-testület felkéri a Monori Gondozási Központ Intézményvezetőjét
a tartós élelmiszercsomag megrendelésére és annak Kérelmező számára
történő kiszállíttatására.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

714/2021. (XII. 9.) 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.) sz. önkormányzati rendelet
7.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  15.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján
természetbeni  települési  létfenntartási  támogatásként  10.000,-  Ft  értékű
tartós élelmiszercsomag támogatást  állapít  meg  Horváth Jenőné Monor,
Dugonics utca 16. sz. alatti lakosnak.
A Képviselő-testület felkéri a Monori Gondozási Központ Intézményvezetőjét
a tartós élelmiszercsomag megrendelésére és annak Kérelmező számára
történő kiszállíttatására.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

715/2021. (XII. 9.) 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.) sz. önkormányzati rendelet
7.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  15.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján
természetbeni  települési  létfenntartási  támogatásként  10.000,-  Ft  értékű
tartós élelmiszercsomag támogatást  állapít  meg  Jóni  Pál  Monor,  Dózsa
György utca 8. sz. alatti lakosnak.
A Képviselő-testület felkéri a Monori Gondozási Központ Intézményvezetőjét
a tartós élelmiszercsomag megrendelésére és annak Kérelmező számára
történő kiszállíttatására.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

716/2021. (XII. 9.) 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.) sz. önkormányzati rendelet
7.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  15.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján
természetbeni  települési  létfenntartási  támogatásként  10.000,-  Ft  értékű
tartós  élelmiszercsomag  támogatást  állapít  meg  Keszeg  Tibor  Monor,
Eötvös utca 19. sz. alatti lakosnak.
A Képviselő-testület felkéri a Monori Gondozási Központ Intézményvezetőjét
a tartós élelmiszercsomag megrendelésére és annak Kérelmező számára
történő kiszállíttatására.

Határidő: azonnal



Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

717/2021. (XII. 9.) 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.) sz. önkormányzati rendelet
7.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  15.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján
természetbeni  települési  létfenntartási  támogatásként  10.000,-  Ft  értékű
tartós élelmiszercsomag támogatást állapít meg Kiss Mihály Monor, Forrás
szőlő utca 2. sz. alatti lakosnak.
A Képviselő-testület felkéri a Monori Gondozási Központ Intézményvezetőjét
a tartós élelmiszercsomag megrendelésére és annak Kérelmező számára
történő kiszállíttatására.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

718/2021. (XII. 9.) 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.) sz. önkormányzati rendelet
7.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  15.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján
természetbeni  települési  létfenntartási  támogatásként  10.000,-  Ft  értékű
tartós  élelmiszercsomag  támogatást  állapít  meg  Kiss  Sándor  Monor,
Szilhát utca 20. sz. alatti lakosnak.
A Képviselő-testület felkéri a Monori Gondozási Központ Intézményvezetőjét
a tartós élelmiszercsomag megrendelésére és annak Kérelmező számára
történő kiszállíttatására.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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



719/2021. (XII. 9.) 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.) sz. önkormányzati rendelet
7.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  15.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján
természetbeni  települési  létfenntartási  támogatásként  10.000,-  Ft  értékű
tartós élelmiszercsomag támogatást állapít meg Knul Albert Monor, lakcím
nélküli lakosnak.
A Képviselő-testület felkéri a Monori Gondozási Központ Intézményvezetőjét
a tartós élelmiszercsomag megrendelésére és annak Kérelmező számára
történő kiszállíttatására.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

720/2021. (XII. 9.) 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.) sz. önkormányzati rendelet
7.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  15.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján
természetbeni  települési  létfenntartási  támogatásként  10.000,-  Ft  értékű
tartós  élelmiszercsomag  támogatást  állapít  meg  Kocsis  István  Monor,
Liliom utca 56. sz. alatti lakosnak.
A Képviselő-testület felkéri a Monori Gondozási Központ Intézményvezetőjét
a tartós élelmiszercsomag megrendelésére és annak Kérelmező számára
történő kiszállíttatására.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

721/2021. (XII. 9.) 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.) sz. önkormányzati rendelet
7.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  15.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján
természetbeni  települési  létfenntartási  támogatásként  10.000,-  Ft  értékű



tartós  élelmiszercsomag  támogatást  állapít  meg  Kolompár  Józsefné
Monor, Cinka Panna utca 1/4. sz. alatti lakosnak.
A Képviselő-testület felkéri a Monori Gondozási Központ Intézményvezetőjét
a tartós élelmiszercsomag megrendelésére és annak Kérelmező számára
történő kiszállíttatására.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

722/2021. (XII. 9.) 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.) sz. önkormányzati rendelet
7.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  15.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján
természetbeni  települési  létfenntartási  támogatásként  10.000,-  Ft  értékű
tartós élelmiszercsomag támogatást állapít meg  Kolompár Károly Monor,
Cinka Panna utca 2. sz. alatti lakosnak.
A Képviselő-testület felkéri a Monori Gondozási Központ Intézményvezetőjét
a tartós élelmiszercsomag megrendelésére és annak Kérelmező számára
történő kiszállíttatására.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

723/2021. (XII. 9.) 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.) sz. önkormányzati rendelet
7.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  15.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján
természetbeni  települési  létfenntartási  támogatásként  10.000,-  Ft  értékű
tartós élelmiszercsomag támogatást állapít meg Kolompár Katalin Monor,
Forrás szőlő 5. sz. alatti lakosnak.
A Képviselő-testület felkéri a Monori Gondozási Központ Intézményvezetőjét
a tartós élelmiszercsomag megrendelésére és annak Kérelmező számára
történő kiszállíttatására.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző



Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

724/2021. (XII. 9.) 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.) sz. önkormányzati rendelet
7.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  15.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján
természetbeni  települési  létfenntartási  támogatásként  10.000,-  Ft  értékű
tartós  élelmiszercsomag  támogatást  állapít  meg  Kovács  Károly  István
Monor, Völgykút 970/2. sz. alatti lakosnak.
A Képviselő-testület felkéri a Monori Gondozási Központ Intézményvezetőjét
a tartós élelmiszercsomag megrendelésére és annak Kérelmező számára
történő kiszállíttatására.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

725/2021. (XII. 9.) 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.) sz. önkormányzati rendelet
7.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  15.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján
természetbeni  települési  létfenntartási  támogatásként  10.000,-  Ft  értékű
tartós élelmiszercsomag támogatást állapít meg  Kovács Zsuzsanna Judit
Monor, Forrás szőlő 11199/1. sz. alatti lakosnak.
A Képviselő-testület felkéri a Monori Gondozási Központ Intézményvezetőjét
a tartós élelmiszercsomag megrendelésére és annak Kérelmező számára
történő kiszállíttatására.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

726/2021. (XII. 9.) 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.) sz. önkormányzati rendelet
7.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  15.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján
természetbeni  települési  létfenntartási  támogatásként  10.000,-  Ft  értékű
tartós  élelmiszercsomag  támogatást  állapít  meg  Losó  István  Monor,
Táncsics Mihály utca 1. sz. alatti lakosnak.
A Képviselő-testület felkéri a Monori Gondozási Központ Intézményvezetőjét
a tartós élelmiszercsomag megrendelésére és annak Kérelmező számára
történő kiszállíttatására.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

727/2021. (XII. 9.) 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.) sz. önkormányzati rendelet
7.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  15.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján
természetbeni  települési  létfenntartási  támogatásként  10.000,-  Ft  értékű
tartós  élelmiszercsomag támogatást  állapít  meg  Magócsi  Margit  Monor,
Móricz Zs. utca 74. sz. alatti lakosnak.
A Képviselő-testület felkéri a Monori Gondozási Központ Intézményvezetőjét
a tartós élelmiszercsomag megrendelésére és annak Kérelmező számára
történő kiszállíttatására.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

728/2021. (XII. 9.) 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.) sz. önkormányzati rendelet
7.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  15.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján
természetbeni  települési  létfenntartási  támogatásként  10.000,-  Ft  értékű
tartós  élelmiszercsomag támogatást  állapít  meg  Magyar  András  Monor,
Arany János utca 28. sz. alatti lakosnak.
A Képviselő-testület felkéri a Monori Gondozási Központ Intézményvezetőjét
a tartós élelmiszercsomag megrendelésére és annak Kérelmező számára
történő kiszállíttatására.



Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

729/2021. (XII. 9.) 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.) sz. önkormányzati rendelet
7.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  15.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján
természetbeni  települési  létfenntartási  támogatásként  10.000,-  Ft  értékű
tartós  élelmiszercsomag  támogatást  állapít  meg  Molnár  Gyula  Zoltán
Monor, Szélmalom utca 135. sz. alatti lakosnak.
A Képviselő-testület felkéri a Monori Gondozási Központ Intézményvezetőjét
a tartós élelmiszercsomag megrendelésére és annak Kérelmező számára
történő kiszállíttatására.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

730/2021. (XII. 9.) 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.) sz. önkormányzati rendelet
7.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  15.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján
természetbeni  települési  létfenntartási  támogatásként  10.000,-  Ft  értékű
tartós  élelmiszercsomag  támogatást  állapít  meg  Oláh  József  Monor,
Bercsényi utca 22. sz. sz. alatti lakosnak.
A Képviselő-testület felkéri a Monori Gondozási Központ Intézményvezetőjét
a tartós élelmiszercsomag megrendelésére és annak Kérelmező számára
történő kiszállíttatására.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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



731/2021. (XII. 9.) 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.) sz. önkormányzati rendelet
7.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  15.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján
természetbeni  települési  létfenntartási  támogatásként  10.000,-  Ft  értékű
tartós  élelmiszercsomag  támogatást  állapít  meg  Oláh  Róbert  Monor,
Kossuth Lajos utca 50. sz. alatti lakosnak.
A Képviselő-testület felkéri a Monori Gondozási Központ Intézményvezetőjét
a tartós élelmiszercsomag megrendelésére és annak Kérelmező számára
történő kiszállíttatására.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

732/2021. (XII. 9.) 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.) sz. önkormányzati rendelet
7.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  15.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján
természetbeni  települési  létfenntartási  támogatásként  10.000,-  Ft  értékű
tartós élelmiszercsomag támogatást állapít meg Puposné Kis Mária Monor,
Cinka Panna utca 1/F. sz. alatti lakosnak.
A Képviselő-testület felkéri a Monori Gondozási Központ Intézményvezetőjét
a tartós élelmiszercsomag megrendelésére és annak Kérelmező számára
történő kiszállíttatására.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

733/2021. (XII. 9.) 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.) sz. önkormányzati rendelet
7.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  15.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján
természetbeni  települési  létfenntartási  támogatásként  10.000,-  Ft  értékű



tartós  élelmiszercsomag  támogatást  állapít  meg  Püskiné  Tönköl  Ágnes
Monor, Somogyi Béla utca 59. sz. alatti lakosnak.
A Képviselő-testület felkéri a Monori Gondozási Központ Intézményvezetőjét
a tartós élelmiszercsomag megrendelésére és annak Kérelmező számára
történő kiszállíttatására.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

734/2021. (XII. 9.) 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.) sz. önkormányzati rendelet
7.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  15.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján
természetbeni  települési  létfenntartási  támogatásként  10.000,-  Ft  értékű
tartós  élelmiszercsomag  támogatást  állapít  meg  Rennersdorfer  Gábor
Monor, Kossuth Lajos utca 186. sz. alatti lakosnak.
A Képviselő-testület felkéri a Monori Gondozási Központ Intézményvezetőjét
a tartós élelmiszercsomag megrendelésére és annak Kérelmező számára
történő kiszállíttatására.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

735/2021. (XII. 9.) 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.) sz. önkormányzati rendelet
7.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  15.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján
természetbeni  települési  létfenntartási  támogatásként  10.000,-  Ft  értékű
tartós  élelmiszercsomag  támogatást  állapít  meg  Simon  Katalin  Monor,
Merlot dűlő 7. sz. alatti lakosnak.
A Képviselő-testület felkéri a Monori Gondozási Központ Intézményvezetőjét
a tartós élelmiszercsomag megrendelésére és annak Kérelmező számára
történő kiszállíttatására.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző



Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

736/2021. (XII. 9.) 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.) sz. önkormányzati rendelet
7.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  15.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján
természetbeni  települési  létfenntartási  támogatásként  10.000,-  Ft  értékű
tartós élelmiszercsomag támogatást állapít  meg  Simon Sándor Józsefné
Monor, Laposhegy 2. sz. alatti lakosnak.
A Képviselő-testület felkéri a Monori Gondozási Központ Intézményvezetőjét
a tartós élelmiszercsomag megrendelésére és annak Kérelmező számára
történő kiszállíttatására.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

737/2021. (XII. 9.) 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.) sz. önkormányzati rendelet
7.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  15.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján
természetbeni  települési  létfenntartási  támogatásként  10.000,-  Ft  értékű
tartós  élelmiszercsomag  támogatást  állapít  meg  Somodi  Mária  Monor,
Mátyás király utca 38. sz. alatti lakosnak.
A Képviselő-testület felkéri a Monori Gondozási Központ Intézményvezetőjét
a tartós élelmiszercsomag megrendelésére és annak Kérelmező számára
történő kiszállíttatására.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

738/2021. (XII. 9.) 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.) sz. önkormányzati rendelet
7.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  15.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján
természetbeni  települési  létfenntartási  támogatásként  10.000,-  Ft  értékű
tartós élelmiszercsomag támogatást állapít meg Sörös Tibor Monor, Avar
utca 47. sz. alatti lakosnak.
A Képviselő-testület felkéri a Monori Gondozási Központ Intézményvezetőjét
a tartós élelmiszercsomag megrendelésére és annak Kérelmező számára
történő kiszállíttatására.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

739/2021. (XII. 9.) 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.) sz. önkormányzati rendelet
7.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  15.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján
természetbeni  települési  létfenntartási  támogatásként  10.000,-  Ft  értékű
tartós  élelmiszercsomag  támogatást  állapít  meg  Stadler  János  Monor,
Téglaházi dűlő 52. sz. alatti lakosnak.
A Képviselő-testület felkéri a Monori Gondozási Központ Intézményvezetőjét
a tartós élelmiszercsomag megrendelésére és annak Kérelmező számára
történő kiszállíttatására.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

740/2021. (XII. 9.) 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.) sz. önkormányzati rendelet
7.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  15.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján
természetbeni  települési  létfenntartási  támogatásként  10.000,-  Ft  értékű
tartós élelmiszercsomag támogatást állapít meg Stiasznyi Gézáné Monor,
Széchenyi utca 35. sz. alatti lakosnak.
A Képviselő-testület felkéri a Monori Gondozási Központ Intézményvezetőjét
a tartós élelmiszercsomag megrendelésére és annak Kérelmező számára
történő kiszállíttatására.



Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

741/2021. (XII. 9.) 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.) sz. önkormányzati rendelet
7.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  15.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján
természetbeni  települési  létfenntartási  támogatásként  10.000,-  Ft  értékű
tartós  élelmiszercsomag  támogatást  állapít  meg  Szabó  Ferenc  Monor,
Attila utca 13. sz. sz. alatti lakosnak.
A Képviselő-testület felkéri a Monori Gondozási Központ Intézményvezetőjét
a tartós élelmiszercsomag megrendelésére és annak Kérelmező számára
történő kiszállíttatására.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

742/2021. (XII. 9.) 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.) sz. önkormányzati rendelet
7.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  15.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján
természetbeni  települési  létfenntartási  támogatásként  10.000,-  Ft  értékű
tartós  élelmiszercsomag  támogatást  állapít  meg  Szász  Kornélia  Monor,
Irányi utca 23. sz. sz. alatti lakosnak.
A Képviselő-testület felkéri a Monori Gondozási Központ Intézményvezetőjét
a tartós élelmiszercsomag megrendelésére és annak Kérelmező számára
történő kiszállíttatására.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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



743/2021. (XII. 9.) 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.) sz. önkormányzati rendelet
7.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  15.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján
természetbeni  települési  létfenntartási  támogatásként  10.000,-  Ft  értékű
tartós  élelmiszercsomag  támogatást  állapít  meg  Sztancsik  Lászlóné
Monor, Liliom utca 35. sz. alatti lakosnak.
A Képviselő-testület felkéri a Monori Gondozási Központ Intézményvezetőjét
a tartós élelmiszercsomag megrendelésére és annak Kérelmező számára
történő kiszállíttatására.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

744/2021. (XII. 9.) 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.) sz. önkormányzati rendelet
7.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  15.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján
természetbeni  települési  létfenntartási  támogatásként  10.000,-  Ft  értékű
tartós  élelmiszercsomag  támogatást  állapít  meg  Turi  Sándor  Monor,
Strázsa hegy 10037 hrsz. alatti lakosnak.
A Képviselő-testület felkéri a Monori Gondozási Központ Intézményvezetőjét
a tartós élelmiszercsomag megrendelésére és annak Kérelmező számára
történő kiszállíttatására.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

745/2021. (XII. 9.) 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.) sz. önkormányzati rendelet
7.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  15.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján
természetbeni  települési  létfenntartási  támogatásként  10.000,-  Ft  értékű



tartós  élelmiszercsomag  támogatást  állapít  meg  Ujvári  István  Monor,
Kisfaludy utca 4. sz. alatti lakosnak.
A Képviselő-testület felkéri a Monori Gondozási Központ Intézményvezetőjét
a tartós élelmiszercsomag megrendelésére és annak Kérelmező számára
történő kiszállíttatására.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

746/2021. (XII. 9.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a  Farkas
Sándorné Monor, Zólyom utca 18. sz. alatti lakosnak 20.000,- Ft települési
létfenntartási támogatás megállapítása tárgyában hozott 623/2021. (XI. 18.)
KT határozatát, tekintettel arra, hogy Kérelmező 2021. október 28. napján
elhunyt.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

747/2021. (XII. 9.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elutasítja  Peczek
Istvánné  Monor,  Mező  utca  40. sz. alatti  lakos  települési  létfenntartási
támogatás  megállapítása  iránt  benyújtott  kérelmét,  tekintettel  arra,  hogy
Kérelmező igazolt havi jövedelme 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.  §  (1)
bekezdésében meghatározott egy főre eső jövedelem összegét.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

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

748/2021. (XII. 9.) 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.) önkormányzati rendelet 7. §-
a  alapján  Radics  Istvánné  Monor,  Kinizsi  utca  85/A. sz. alatti  lakos
részére 5.000,- Ft összegű települési létfenntartási támogatást állapít meg.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: A Napsugár Óvoda beruházás támogatási kérelmének benyújtásához szükséges döntés
meghozatala

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

749/2021. (XII. 17.) KT határozat

I. Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a
polgármestert,  hogy  támogatási  kérelmet  nyújtson  be  a
Belügyminisztérium  felé  a  Napsugár  Óvoda  beruházás  megvalósítása
érdekében az alábbiak szerint:
1. A közbeszerzési eljárás alapján a kivitelezésre bruttó 1.091.292.878

Ft támogatás igénylése.
2. A  beruházás  teljeskörű  megvalósítása  érdekében,  az  egyéb

költségekre  (műszaki  ellenőrzés,  hatósági  díjak,  közbeszerzési
költségek,  eszközbeszerzés  (játékok,  bútorok),  menedzsmenti
feladatok) bruttó 55.000.000 Ft támogatás igénylése.

3. A projekt lebonyolítását Monor Város Önkormányzata saját cégével, a
Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-vel végeztethesse el.

II. Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testület  jóváhagyólag
elfogadja Monor Város Polgármesterének tájékoztatását, mely szerint a
Napsugár  Óvoda kivitelezésével  kapcsolatos  közbeszerzési  eljárásban
2021. december 15-én az alábbi közbenső döntést hozta:

A  Monor  Város  Önkormányzata  ajánlatkérő  által  indított „A  monori
Napsugár óvoda felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Bíráló
bizottság javaslatát az alábbiak szerint elfogadom:

- az  1.  közbeszerzési  részben a  Kbt.  69.  §  (4)  bekezdése  szerinti
igazolás benyújtásra felkérés legyen kiküldve a SZIN-KER ÉPÍTŐ
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő részére
- a  2.  közbeszerzési  részben  a  Kbt.  69.  §  (4)  bekezdése  szerinti

igazolás  benyújtásra  felkérés  legyen  kiküldve  a  LYRA  FLORAE
Kertépítészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő részére 
- a  2.  közbeszerzési  részben  a  Kbt.  69.  §  (4)  bekezdése  szerinti

igazolás  benyújtásra  felkérés  ne  legyen  kiküldve  a  2.  helyezett
ajánlattevőnek (SZIN-KER ÉPÍTŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
ajánlattevő).

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető



Tárgy: „Start a Jövőnkért” Alapítvány alapítói jog gyakorlójának a kijelölése

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

750/2021. (XII. 17.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Polgári
törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V.  törvény  rendelkezései  alapján,  mint  a
„Start  a Jövőnkért”  Alapítvány alapítója, a mai napon a Ptk. 3:396. § -  a
alapján  a  „Start  a  Jövőnkért”  Alapítvány  alapítói  jog  gyakorlójának
kijelölésére  vonatkozó,  az  alapítói  jogok  gyakorlására  adott  egyoldalú
jognyilatkozatát a „KÖVÁL” Közüzemi és Vállalkozási Nonprofit Zártkörűen
Működő  Részvénytársaságtól,  mint  a  kijelölés  alapján  alapítói  jogokat
gyakorlótól visszavonja.

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Darázsi
Kálmán polgármestert a „Start a Jövőnkért” Alapítvány létesítő okiratának és
mellékleteinek  módosítására,  valamint  felhatalmazza,  hogy  az  Alapítvány
bírósági  változásbejegyzési  eljárásra,  képviseletre  megbízást  és
meghatalmazást adjon a Tulajdonos képviseletében.

Határidő: 2022. január 1.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Rajki László vezérigazgató

Tárgy: Ünnepek alatti ingyenes parkolás

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

751/2021. (XII. 17.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2021.  évi  ünnepi
időszak alatt 2021. december 24. napjától 2022. január 2. napjáig ingyenes
közterületi parkolást határoz meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Rajki László vezérigazgató

Tárgy: Okos vécék ingyenes használata

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

752/2021. (XII. 17.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  2021.  december  24.
napjától 2022. január 9. napjáig a monori közterületeken lévő Okos Wc-k
vonatkozásában ingyenes időszakot határoz meg.



Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Rajki László vezérigazgató

Tárgy: Strázsa újság kiadói díjemelési kérelem

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

753/2021. (XII. 17.) KT határozat

Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  jóváhagyja  a  Régió
Lapkiadó  Kft.  kiadói  díj  emelésére  vonatkozó  kérelmét  és  a  havonkénti
635.400 Ft + 5% Áfa kiadói díj módosítása tárgyában, az egyéb feltételek
változatlansága  mellett  jóváhagyja  a  Strázsa  újság  kiadására  vonatkozó
kiadói szerződés 2022. január 1. napjától történő módosítását, egyidejűleg
felhatalmazza a Polgármestert,  a Jegyzőt  és a  Pénzügyi  Irodavezetőt  az
erre vonatkozó szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 2022. január 1.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy: A Gombos Matild egészségház üzemeltetése

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

754/2021. (XII. 17.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 671/2021. (XII.09.)
KT határozatot az alábbiak szerint módosítja:
Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  2022.01.01-től
megbízza  a  Monori  Sportcsarnok  Nonprofit  Kft-t  a  Gombos  Matild
egészségház  üzemeltetésével  kapcsolatos  gondnoki  tevékenység
ellátásával,  mely  magába  foglalja  a  közösségi  terek  takarítását  is,  nettó
250.000 Ft + ÁFA / hó díjért.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető


	Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestereként a KÖVÁL Nonprofit Zrt. által „Élelmiszertermékek és alapanyagok szállítása a KÖVÁL Nonprofit Zrt. részére 10 részajánlati körben határozott időtartamra (2021.08.31.-ig), vagy a keretösszegek kimerüléséig” tárgyban indított, a Kbt. 81. § (1) bekezdése szerinti uniós értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság 2021.04.26.-i javaslatát elfogadva az alábbi döntést hozom:
	Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestereként a KÖVÁL Nonprofit Zrt. által „Élelmiszertermékek és alapanyagok szállítása a KÖVÁL Nonprofit Zrt. részére 10 részajánlati körben határozott időtartamra (2021.08.31.-ig), vagy a keretösszegek kimerüléséig” tárgyban indított, a Kbt. 81. § (1) bekezdése szerinti uniós értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság 2021.05.17-i javaslatát elfogadva az alábbi döntést hozom:

