
JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2020. február 27-én a Monori Polgármesteri Hivatal (2200
Monor,  Kossuth  Lajos  u.  78-80.)  emeleti  tanácskozótermében  megtartott  rendkívüli,  nyilvános
üléséről.

Jelen van: Csuzi Szabolcs bizottsági elnök,
Barna Attila bizottsági tag,    
Magdics Máté bizottsági tag,
Róth Artúr bizottsági tag,
Balog Imre Áron bizottsági tag,

Tanácskozási joggal megjelent: Darázsi Kálmán polgármester,
dr. Ugrin Dániel aljegyző,

Jegyzőkönyvvezető: Major Gáborné

Csuzi  Szabolcs bizottsági  elnök: Tisztelettel  köszönti  a  Jogi  és Közbiztonsági  Bizottság ülésén
résztvevőket.  A  Bizottság  ülését  14  óra  38  perckor  megnyitja.  Megállapítja,  hogy  a  Bizottság
határozatképes, mert az ülés kezdetekor 5 fő bizottsági tag jelen van. Kéri, aki egyetért azzal, hogy a
jegyzőkönyv hitelesítő Magdics Máté bizottsági tag legyen, kézfelemeléssel jelezze.

Szavazás: a Bizottság 5 igen – egyhangú - szavazattal elfogadta Magdics Máté bizottsági tagot
jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Csuzi Szabolcs bizottsági elnök: Van-e módosító javaslat az ülés napirendjével kapcsolatban? Ha
nincs, kéri, aki javasolja a napirendi pont elfogadását, kézfelemeléssel jelezze.

Szavazás: a bizottság 5 igen – egyhangú – szavazattal a nyílt ülés napirendjét elfogadta.

NYÍLT ÜLÉS NAPIRENDJE

1. Monor Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendeletének megalkotása 
Előadó: Csuzi Szabolcs elnök

Csuzi  Szabolcs  bizottsági  elnök:  Rendkívüli  ülés  keretében  kell  tárgyalni  a  rendeletet,  hiszen
néhány napon belül meg kell alkotni az Önkormányzat költségvetési rendeletét. A kiküldött anyaghoz
még mindenki számára helyben kiosztásra került egy újabb anyag. A legfontosabb táblázat az 1.sz.
melléklet, az összesítő táblázat, melyet Mindenki átnézhetett, és látható, hogy nullás a költségvetése
az  Önkormányzatnak.  Röviden  ismerteti  a  helyben  kiosztott  anyagot.  Kérdezi  van-e  kérdés,
észrevétel? 

Barna Attila bizottsági tag: Elmondja, hogy örül a nullás költségvetésnek és annak, hogy fejlesztésre
is jutott. Reméli, a jövőben egyre több forrást tudnak fejlesztésre fordítani.

Róth Artúr bizottsági elnök:  Látja, hogy van egy tervezett többletbevétel az iparűzési adóból, de
várható, hogy központilag elvonás lesz.

Csuzi Szabolcs bizottsági elnök: Véleménye szerint erre a tervezetre már nem vonatkozik, csak a
következő  költségvetésre  lehet  hatással,  amennyiben  ez  így  lesz.  Kérdezi  van-e  további  kérdés,
észrevétel. Ha nincs, kéri, aki támogatja az előterjesztés szerinti rendelet elfogadását, kézfelemeléssel
jelezze. 
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Szavazás: a Bizottság 3 igen szavazattal, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

17/2020. (II. 27.) JKB határozat

A  Jogi  és  Közbiztonsági  Bizottság  az  írásos  előterjesztésnek  megfelelően
elfogadásra javasolja Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletét.
Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
   dr. Ugrin Dániel aljegyző

Forgách Tamás irodavezető

Csuzi Szabolcs bizottsági elnök: Ezzel az ülés végére értek, a napirendet lezárja, az ülést 14 óra 46
perckor berekeszti. Megköszöni mindenkinek a részvételét és a munkáját.

K.m.f.

Csuzi Szabolcs Magdics Máté
bizottsági elnök bizottsági tag

Major Gáborné
jegyzőkönyvvezető


