
JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2020. március 9-én a Monori Polgármesteri Hivatal (2200
Monor, Kossuth Lajos u. 78-80.) emeleti tanácskozótermében megtartott soros, nyilvános üléséről.

Jelen van: Csuzi Szabolcs bizottsági elnök,
Barna Attila bizottsági tag,    
Magdics Máté bizottsági tag,  /17 óra 20 perctől/
Róth Artúr bizottsági tag,
Balog Imre Áron bizottsági tag,

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

     Dr. Csipler Norbert                     r.alezredes, rendőrkapitány

Jegyzőkönyvvezető: Major Gáborné

Csuzi  Szabolcs bizottsági  elnök: Tisztelettel  köszönti  a  Jogi  és Közbiztonsági  Bizottság ülésén
résztvevőket.  A  Bizottság  ülését  17  óra  02  perckor  megnyitja.  Tájékoztatja  a  bizottságot,  hogy
Magdics Máté bizottsági tag jelezte, hogy késik, így elkezdi az ülést. Megállapítja, hogy a Bizottság
határozatképes, mert az ülés kezdetekor 4 fő bizottsági tag jelen van. Kéri, aki egyetért azzal, hogy a
jegyzőkönyv hitelesítő Balog Imre Áron bizottsági tag legyen, kézfelemeléssel jelezze.

Szavazás: a Bizottság 4 igen – egyhangú - szavazattal elfogadta Balog Imre Áron bizottsági
tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek.

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

Szavazás: a bizottság 4 igen – egyhangú – szavazattal a nyílt ülés napirendjét elfogadta.

NYÍLT ÜLÉS NAPIRENDJE

1. A Monori Rendőrkapitányság tájékoztatója a két ülés közötti eseményekről
Előadó: A Monori Rendőrkapitányság vezetője

2. 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  módosítása /Az  anyag  egy
része  terjedelmi  okokból  a  https://felho.monor.hu/ tárhelyen érhető el,  illetve megtekinthető  a
Városháza (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.) I. emelet 131. irodájában./
Előadó: Csuzi Szabolcs bizottsági elnök

3. A fizető parkolás rendjéről szóló 17/2009. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csuzi Szabolcs bizottsági elnök

4. Monor  Városi  Önkormányzat  vagyonáról  és  a  vagyongazdálkodás  szabályairól  szóló
24/1999. (IX. 27.) önkormányzati rendelet mellékleteinek módosítása
Előadó: Csuzi Szabolcs bizottsági elnök

https://felho.monor.hu/
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1.) A Monori Rendőrkapitányság tájékoztatója a két ülés közötti eseményekről
Előadó: Dr. Csipler Norbert  r.alezredes, rendőrkapitány

Csuzi Szabolcs bizottsági elnök: Köszönti Monor új rendőrkapitányát Dr. Csipler Norbert r.alezredes
urat. Átadja a szót és kéri, hogy mutatkozzon be.

Dr. Csipler Norbert r.alezredes, rendőrkapitány: Köszöni a szót. Február 16-ától megbízással látja
el a kapitányság vezetését, melyre a január 1-től kinevezett Pest Megyei rendőrfőkapitány kérte fel.
Tájékoztatja a bizottságot,  hogy Főkaptány úr megtiszteli  jelenlétével az évértékelő értekezletüket.
Hamarosan  megküldik  az  Önkormányzat  részére  is  a  kapitányság  éves  beszámolóját,  melyet  a
megyei  rendőrfőkapitány  úr  jóváhagyott.  Március  17-én  fognak  beszámolni  a  kapitányság
állományának, majd ezt követően számolnak be a Képviselő-testületnek, illetve a Bizottságnak.
Szigetszentmiklóson volt 3 évvel ezelőtt rendőrkapitány, majd dolgozott a Büntetés-végrehajtás, illetve
a  Terrorelhárítási  és  Információs  Bűnügyi  Elemző  Központ  állományában.  Közel  25  éve  rendőr.
Igyekszik  a  kapitányság  életében  mindennap  beavatkozni,  leginkább  koordináló  és  szakirányító
jelleggel, hétvégén és ünnepnapokon egyaránt. Igyekszik megszerezni a helyi információkat annak
érdekében, hogy a kapitányságot megfelelő módon, és lehetőség szerint a leghatékonyabban tudja
koordinálni. 
Ami  jelenleg  leginkább  aktuális  a  kapitányság  életében  a  koronavírussal  kapcsolatos  intézkedési
feladatsor. A rendőrségnek is van egy külön törzse, amely monitoringozza és gyűjti az adatokat arról,
hogy hol észlelnek, tapasztalnak bejelentéseket, jelzéseket a koronavírussal kapcsolatban. Elmondja,
ha  a  rendőrség  tudomására  jut  bármilyen  információ  a  kapitányság  működési  területén,  minden
szükséges intézkedést meg fog tenni, ami a hatáskörébe tartozik. Gyömrőről mentővel szállítottak el
egy személyt koronavírus gyanúval, de kiderült, hogy nem volt megalapozott a gyanú, itt nem kellett a
rendőrségnek  beavatkozni.  Leginkább  jelentésbeli  kötelezettségük  van,  de  amennyiben  az
események  más  irányt  vennének,  akkor  természetesen  minden  munkában  részt  fognak  venni  a
kollégái, és az ehhez szükséges ismeretet, képzést megkapnak.
A kapitányság működési területén a március 15-ei rendezvények biztosítására nem lesz szükség az
ünnepségek elmaradása miatt.

Csuzi  Szabolcs  bizottsági  elnök:  Kérdezi,  hogy  van  kijelölt  személy  a  hivatalban,  aki  tartja  a
kapcsolatot a rendőrséggel, vagy polgármester úrral van a kapcsolattartás?

Darázsi Kálmán polgármester: Van polgári védelmi referens, de ő maga kommunikál kapitány úrral,
a referens pedig a feladatok végrehajtója. Tájékoztatja a bizottságot, hogy frissítésre került a polgári
védelembe bevonható személyek, eszközök nyilvántartása. Beszerzésre került 100 db maszk. 

Csuzi Szabolcs bizottsági elnök: Azt gondolja, az a legjobb, ha az információkról az Önkormányzat
tájékoztatja a lakosságot. 

Csuzi Szabolcs bizottsági elnök: Kérdezi van-e további kérdés, észrevétel? Nincs, így megköszöni
rendőrkapitány úrnak a tájékoztatást.   

2.) 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 módosítása
Előadó: Csuzi Szabolcs elnök

Darázsi Kálmán polgármester:  Elmondja, hogy szükségessé vált az, hogy a szociális juttatásokat
jobban le  kell  szabályozni,  mert  az  1  főre  eső jövedelemhatár,  ami  most  57.000.-Ft  alacsonynak
bizonyult.  Több  ügyfél  esetében  előfordult,  hogy  rászorult  lenne  a  támogatásra,  de  néhány  ezer
forinttal meghaladta a jövedelme a megállapított határt, így nem kaphatott támogatást. 

Csuzi Szabolcs bizottsági elnök: Úgy látja, hogy ez nem egy egyirányú módosítás, hanem egy jó
aktualizálása  a  rendeletnek.   Már  korábban  is  szó  esett  az  57.000  Ft-os  jövedelemhatár
módosításáról, hiszen minden más értéket igazítani szokott az Önkormányzat az inflációhoz, mint pl. a
bérleti díjakat, akkor ezt is igazítani kell. Teljesen elfogadható a kamatmentes kölcsön megszüntetése
is, hisz ma már központilag számtalan alternatív megoldás létezik. 

Róth Artúr bizottsági tag: Azt gondolja, hogy az évi 8.000 Ft-os gyógyszertámogatás egy valóban
rászorult ember számára nagyon kevés. Valamilyen szelektálást ki kellene találni, akár az orvossal
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felvenni a kapcsolatot,  aki  tényszerűen tudja bizonyítani  a gyógyszer szükségességét.  Véleménye
szerint egy 57.000 Ft-ból élő nyugdíjas, akinek még rezsit is kell fizetnie, ez nagyon kevés.

Csuzi Szabolcs bizottsági elnök: Az 57.000 Ft-os jövedelemhatár most felemelkedik 71.250 Ft-ra,
ezáltal több ember kaphat támogatást. Viszont, aki daganatos betegségben szenved, és kérelemmel
fordul az Önkormányzathoz, akkor nem gyógyszertámogatást kell, hogy igényeljen, hanem 3 hónapon
keresztül tud támogatást kapni. 

17 óra 20 perckor Magdics Máté bizottsági tag megérkezett, így 5 fő bizottsági tag van jelen az
ülésen.

dr. Ugrin Dániel aljegyző: Aki ténylegesen rászorult, és belefér a települési létfenntartási támogatás
jövedelemhatárába,  akkor  nem a gyógyszerre  tekintettel  kell  kérelmeznie  a  támogatást,  hanem a
rendkívüli élethelyzetre.

Barna Attila bizottsági tag: Van egy ellentmondás számára, az előterjesztés szerint az egyedülálló
esetében az öregségi nyugdíj 200 %-át 250 %-ra emeli, majd egy másik helyen az öregségi nyugdíj
200%-os összegét határozza meg.

dr. Ugrin Dániel aljegyző:  Az egyik a jövedelemhatár, a másik pedig a támogatás éves maximum
értéke. Azért lett 57.000 Ft, hogy egységesen lehessen kezelni.

Csuzi  Szabolcs bizottsági elnök:  Kérdezi van-e további  kérdés,  észrevétel?  Ha nincs,  akkor  az
írásos előterjesztés szerint teszi fel szavazásra a rendelet módosítását. Kéri, aki támogatja a rendelet
módosításának elfogadását, kézfelemeléssel jelezze. 

Szavazás: a Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

18/2020. (III.09.) JKB határozat

A  Jogi  és  Közbiztonsági  Bizottság  elfogadásra  javasolja  Monor  Város
Önkormányzat  Képviselő-testületének,  a  települési  támogatásról,  az  egyéb
szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról
szóló 5/2015.(II.26.) számú önkormányzati rendeletének módosítását.
Határidő : azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester
              dr. Urbán Hajnalka jegyző
              dr. Ugrin Dániel aljegyző

3.) A fizető parkolás rendjéről szóló 17/2009. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
       Előadó: Csuzi Szabolcs elnök

Csuzi Szabolcs bizottsági elnök: Már egy ideje szeretné az Önkormányzat a parkolási díjat emelni,
most elérkezett az idő, így 100 Ft-ról 200 Ft-ra emelkedne a parkolás óradíja.

Barna  Attila  bizottsági  tag:  Kérdése,  hogy  május  1-től  kerül  realizálásra,  és  a  teljes  körű
felülvizsgálat pedig június vége? Tehát lehet az, hogy bevezeti az Önkormányzat az új díjat és tovább
tart a felülvizsgálat?

dr. Ugrin Dániel aljegyző: Ez a napirend még akkor került a munkatervbe, amikor az Önkormányzat
átvette  az  üzemeltetést,  és  érkeztek  a  szervezetektől,  illetve  magánszemélyektől  a  fizetési
mentességre  vonatkozó  kérelmek.  A  rendelet  felülvizsgálatára  vonatkozik  elsősorban,  olyan
szempontból,  hogy  az  Önkormányzat  hogyan  dönt  a  kérelmeket  illetően,  illetve  másodsorban  a
júniusban bővülő  parkolóhelyek miatt  is  szükséges lesz a felülvizsgálat.  Az előző ülésen volt  egy
díjemelési kérés, és csak ennek tesz most eleget az Önkormányzat. Azért május 1. a bevezetés, mert
Németországból kell megrendelni a parkolóautomaták frissítését.

Magdics Máté bizottsági tag:  A zónabővítés és a parkolási rend kidolgozását később kezdi el az
Önkormányzat?
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Darázsi Kálmán polgármester: Tervezi az Önkormányzat, hogy felkér egy céget, aki elkészít egy
parkolási koncepciót, hogy hol érdemes új parkolóhelyeket kialakítani, amelyek díjkötelesek lesznek.

Csuzi Szabolcs bizottsági elnök: Kérdezi van-e kérdés, észrevétel? Ha nincs, kéri, aki támogatja az
előterjesztés szerinti rendelet módosítását, kézfelemeléssel jelezze. 

Szavazás: a Bizottság 5 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

19/2020. (III.09.) JKB határozat

A  Jogi  és  Közbiztonsági  Bizottság  elfogadásra  javasolja  Monor  Város
Önkormányzat  Képviselő-testületének, a  fizető  parkolás  rendjéről  szóló
17/2009.(V.25.) számú önkormányzati rendeletének módosítását.
Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

            dr. Urbán Hajnalka jegyző
              dr. Ugrin Dániel aljegyző
             

4.) Monor  Városi  Önkormányzat  vagyonáról  és  a  vagyongazdálkodás  szabályairól  szóló
24/1999. (IX. 27.) önkormányzati rendelet mellékleteinek módosítása
Előadó: Csuzi Szabolcs elnök

Csuzi  Szabolcs  bizottsági  elnök: A  rendelet  módosítása  technikai  jellegű,  ami  az  előző  évben
történt változások átvezetését tartalmazza.

Csuzi Szabolcs bizottsági elnök: Kérdezi van-e kérdés, észrevétel? Ha nincs, kéri, aki támogatja az
előterjesztés szerinti rendelet módosításának elfogadását, kézfelemeléssel jelezze. 

Szavazás: a Bizottság 5 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

20/2020. (III.09.) JKB határozat

A  Jogi  és  Közbiztonsági  Bizottság  elfogadásra  javasolja  Monor  Város
Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  Monor  Város  Önkormányzat
vagyonáról  és  a  vagyongazdálkodás  szabályairól  szóló  24/1999.(IX.27.)
számú rendelet mellékleteinek módosítását.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző

   Kerepeszki Ildikó irodavezető
Bokros Károlyné ügyintéző

Csuzi Szabolcs bizottsági elnök: Ezzel az ülés végére értek, a napirendet lezárja, az ülést 17 óra 42
perckor berekeszti. Megköszöni mindenkinek a részvételét és a munkáját.

K.m.f.

Csuzi Szabolcs Balog Imre Áron
bizottsági elnök bizottsági tag

Major Gáborné
jegyzőkönyvvezető


